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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN 

KEAGAMAAN DI MI MATHLA’UL ANWAR LANDBAW KECAMATAN 

GISTING KABUPATEN TANGGAMUS 

Oleh  

ROIF NOVIYANTO 

Pendidikan karakter disekolah dasar merupakan pondasi awal bagi 

pembentukkan karakter suatu bangsa. Rentannya pendidikan karakter saat ini sangat 

meresahkan orang tua dan juga pendidikan secara Nasional. Pendidikan disekolah MI 

Mathla‟ul Anwar telah menerapkan pendidikan karakter melalui rangkaian kegiatan 

keagamaan yang diadakan disekolah. Kegiatan keagamaan MI Mathla‟ul Anwar 

dilaksanakan sebagai upaya pelaksanaan program sekolah yakni membentuk karakter 

peserta didik yang islami, sebagai insan yang berdaya saing juga sebagai siswa yang 

berbudi luhur.  

Tujuan diterapkannya pendidikan karakter di MI Mathla‟ul Anwar ini 

sebagai jawaban atas keresahan orang tua dan juga pendidikan secara global sebagai 

keberhasilan pembentukkan karakter bangsa. Di MI Mathla‟ul Anwar menerapkan 

pembiasaan sebagai cara penanaman karakter siswa. Berdasarkan uraian tersebut 

maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana implementasi 

pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan di MI Mathla‟ul Anwar. Tujuan 

diadakannya penelitian ini merupakan langkah awal dan sebagai tolak ukur sekolah 

untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dan juga mengetahui strategi yang diterapkan 

dalam proses pembentukkan karakter siswa.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tekhnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Data dianalisis dengan menggunakan model milles and huberman yaitu reduksi data, 

display data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) proses pelaksanaan kegiatan 

keagamaan disekolah dilaksanakan dengan menggunakan metode pembiasaan yang 

dilakukan secara terus menerus dan juga terstruktur. (2)  nilai karakter yang 

ditanamkan disekolah meliputi nilai disiplin, jujur, tanggung jawab, sopan dan 

santun, ikhlas, dan juga toleransi. 

Kata kunci : pendidikan karakter, kegiatan keagamaan, sekolah madrasah 



 

  



 

  



 

MOTTO 

           

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung 

(Q.S Al-Qalam :4)
1
 

  

                                                             
1
 Departemen Agama Ri, Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya, (Semarang:pt Karya Toha 

Putra, 1996), hlm. 370.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada  dasarnya  pendidikan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  yang  sangat  

penting dan mendasar bagi kehidupan manusia, kelompok masyarakat, atau bangsa. 

Oleh karena itu pendidikan perlu secara terus menerus ditumbuh  kembangkan  secara  

sistematis, terpadu, dan terencana oleh para pengambil  kebijakan  yang  berwenang  

di  bidang  pendidikan,  sehingga  pendidikan  sebagai  salah  sektor  pembangunan  

yang  bertanggung  jawab  atas  pengembangan  sumber  daya  manusia  benar-benar  

dapat  memberikan  sumbangan  yang  riil,  positif,  dan  signifikan  dalam  usaha  

turut  serta  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagaimana  telah  diamanatkan  oleh  

para  pendiri  bangsa  (founding  fathers) yang dtuangkan dalam pembukaan UUD 

1945. 

Eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki oleh  

bangsa tersebut. Bangsa yang memiliki karakter kuat akan mampu menjadikan 

dirinya sebagai bangsa yang bermartabat. Pemerintah Indonesia mencanangkan 

pembangunan budaya dan karakter bangsa  yang  diawali  dengan  dideklarasikannya 

“Pendidikan Budaya  dan Karakter  Bangsa”, sebagai  gerakan  nasional  awal januari  

2010.  Pencanangan  ini  ditegaskan  kembali  dalam pidato  presiden pada peringatan 

hari pendidikan nasional 2 Mei 2010. Sejak inilah pendidikan karakter  menjadi  



 

perbincangan di tingkat nasional hingga saat ini, terutama bagi yang peduli dengan 

masalah pendidikan.
2
 

Budi pekerti luhur, kesantunan, dan relegiusitas yang  dijunjung tinggi dan 

menjadi budaya bangsa Indonesia selama ini seakan-akan menjadi terasa asing dan 

jarang ditemui ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini akan menjadi lebih parah lagi 

jika pemerintah  tidak segera mengupayakan program-program perbaikan baik yang 

bersifat jangka panjang maupun jangka pendek.   

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini.  Usia dini 

merupakan masa kritis bagi pembentukan karakter seseorang. Banyak pakar 

mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter sejak usia dini, akan membentuk 

pribadi yang bermasalah dimasa dewasanya kelak. Selain itu, menanamkan moral  

kepada generasi muda adalah usaha yang strategis. Oleh karena itu penanaman moral 

melalui pendidikan karakter sedini mungkin  kepada anak-anak adalah kunci utama 

untuk membangun bangsa. dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  Pendidikan  

Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan  bahwa  pendidikan  nasional  berfungsi  

mengembangkan kemampuan dan membentuk  karakter  serta  peradaban  bangsa  

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

                                                             
2
 Fatchul mu‟in, pendidikan karakter konstruksi teoritik dan praktik,  yogyakarta; Ar-ruzz 

media, 2011, hal. 11. 



 

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

serta  bertanggung jawab.
3
 

Ahli pendidikan nilai Darmiyati Zuchdi memaknai karakter sebagai 

seperangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, 

dan kematangan moral seseorang. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pendidikan 

karakter adalah  mengakarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima 

secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut  

dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa hormat, tanggung jawab, rasa kasihan, 

disiplin, loyalitas, keberanian, toleransi, keterbukaan, etos kerja, dam kecintaan, pada 

tuhan dalam diri seseorang. Dilihat dari tujuan pendidikan watak, yaitu penanaman 

seperangkat nilai-nilai maka pendidikan watak pada dasarnya adalah pendidikan nilai, 

yaitu penanaman nilai-nilai agar menjadi sifat pada diri seseorang dan karenanya 

mewarnai kepribadian atau watak seseorang.
4
 

Menurut Zakiyah Darajat, kemerosotan akhlak (perilaku) disebabkan oleh 

kurang tertananmnya jiwa agama pada seseorang dan tidak terlaksananya pendidikan  

agama  sebagaimana  mestinya di  keluarga,  sekolah,  dan masyarakat.
5
 Sedangkan 

saat  ini tugas dan  tanggung  jawab  pendidikan agama,  keluarga  dan  masyarakat 

cenderung  mempercayakan sebagian tanggung  jawabnya  kepada  guru  pendidikan  

                                                             
3
Sutarjo Adisusilo, pembelajaran nilai-karakter,  Jakarta: Rajawali pers, 2013. Hal. 76. 

4
Ibid. Hal. 7.  

5
 Dzakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hal. 125.  



 

agama Islam.
6
 Sedangkan Elizabeth  B. Hurlock mengemukakan,  remaja  masa  kini 

menaruh minat pada agama dan menganggap bahwa agama berperan penting dalam 

kehidupan. Minat pada agama antara lain, tampak dengan membahas masalah  

agama,  mengikuti  pelajaran-pelajaran agama di  sekolah  dan perguruan tinggi, 

mengunjungi tempat-tempat ibadah, dan mengikuti berbagai upacara agama.
7
 

Pendidikan  agama menjadi  faktor  penting  dalam perkembangan karakter  

remaja untuk  tidak  saling  merusak  dan  bermusuhan. Di  dalam  al- Qur‟an di 

jelaskan, dalam surat An-Nahl ayat 90 :  

                       

                 

Artinya  : Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  Berlaku  adil  dan berbuat  

kebajikan,  memberi  kepada  kaum  kerabat,  dan  Allah melarang  dari  perbuatan  

keji,  kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia memberi  pengajaran  kepadamu  agar  

kamu  dapat  mengambil  pelajaran. (an-Nahl : 90) 

Pada ayat tersebut, manusia di ajarkan untuk tidak saling merugikan 

Sebagaimana  Rasulullah  menyebarkan  ajaran  Islam  dengan  keagungan 

akhlaknya, sehingga  bisa  menjadi  uswatun  hasanah  bagi  seluruh  umat manusia. 

Begitu pula pendidikan agama yang ditanamkan di dalam diri anak seharusnya 

                                                             
6
 Nanu  Ahmad  An-Nahidl, dkk, Pendididkan Agama  Indonesia  Gagasan  dan  Realitas, 

Jakarata : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010,  hal. 271.  
7
 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, Penerjemah : Istiwidayanti  dan Soedjarwo, 

Jakarta : Erlangga, 1980, hal. 222. 



 

menekankan  pada akhlakul  karimah. Salah satu cara untuk menanamkan perilaku 

dan keyakinan yang  baik di  dalam  diri  anak adalah melalui pembiasaan-

pembiasaan dan dengan menciptakan  lingkungan  yang mendukung dalam 

pengembangan karakter anak. Penciptaan  lingkungan itu bisa di lingkungan sekolah 

maupun di lingkungan keluarga dengan  melakukan perbuatan keji, kemungkaran, 

dan permusuhan.  

Perbincangan mengenai pendidikan karakter di Indonesia belakangan ini 

semakin menguat. Nampaknya, gerakan pendidikan karakter yang marak sekarang ini 

tidak lepas dari keprihatinan semua komponen bangsa ini yang menilai bahwa 

karakter bangsa ini semakin memudar. Sistem pendidikan dilihat seakan-akan tak 

mampu menjadi alat untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas baik secara 

spiritual, sosial, maupun intelektual.  

Upaya pengembangan nilai-nilai karakter di lembaga pendidikan, seorang 

guru tidak hanya terfokus pada kegiatan proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga 

harus mengarahkan kepada siswanya dalam bentuk implementasi keagamaan. 

Misalnya, para peserta didik diajak untuk mau memperingati hari-hari besar 

keagamaan dan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam sekolah tersebut yang 

kemungkinan besar juga memberikan sumbangan informasi kepada siswa tentang 

materi-materi yang telah dipelajari di dalam kelas. 

Seorang guru yang kreatif, selalu berupaya untuk mencari cara agar agenda 

kegiatan yang direncanakan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Guru harus 

mampu mengatasi masalah atau kendala yang dihadapi dan dapat menciptakan 



 

suasana sekolah sesuai yang diharapkan. Seperti dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, 

perlu adanya solusi dan penanaman pendidikan karakter dalam pembinaan kegiatan 

keagamaan dan mengefektifkan semua siswa yang selalu tidak mau mengikuti 

kegiatan tersebut. 

Pendidikan karakter harus dilaksanakan secara integral dan holistik. 

Pendidikan karakter harus didukung oleh semua komponen masyarakat dan dilakukan 

di semua level dan ruang kehidupan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ki Hajar 

Dewantara yang menyatakan bahwa "Pendidikan adalah daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) 

dan tubuh anak". 

Pendidikan karakter merupakan komponen penting dan mempunyai pengaruh 

besar terhadap keberhasilan pembinaan kegiatan keagamaan. Karena dengan adanya 

pendidikan karakter dalam pembinaan kegiatan keagamaan siswa selain untuk 

memaksimalkan dan memudahkan proses pembinaan kegiatan keagamaan siswa, juga 

bertujuan untuk meningkatkan mutu guru agama Islam khususnya peningkatan cara 

mengajar pendidikan Islam. Untuk itulah, pendidikan karakter dalam Islam harus 

dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang nantinya dapat 

mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah. 

Pembinaan kegiatan keagamaan di Madrasah Ibtidaiah, tentu masih 

membutuhkan bimbingan guru, dimana guru agama membimbing, menuntun, 



 

memberikan contoh, bahkan mengantarkan anak didiknya ke arah pada kedewasaan 

yang muslim.8 

Kegiatan keagamaan yang ada di MI  antara lain: 

a. Membaca doa bersama sebelum jam pelajaran 

b. Membaca surat-surat pendek 

c. Sholat duha dan sholat dzuhur berjama‟ah 

d. Melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 

e. Pesantren kilat 

Selain kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang  mendukung  pendidikan  

karakter, lingkungan  sekolah sudah membiasakan kegiatan-kegiatan yang  

membentuk  karakter  siswa meliputi kebersihan  lingkungan kelas, kedisiplinan, dan 

keteladanan yang diberikan oleh para guru. Sehingga pihak sekolah yang terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya guru PAI  saja,  tetapi  kepala  sekolah  

dan  guru  lain  juga  ikut  bekerja  sama  di dalamnya. 

Salah  satu  lembaga  pendidikan  sekolah  dasar  yang peduli  terhadap 

pengembangan karakter dalam bidang  keagamaan melalui kegiatan-kegiatan 

keagamaan adalah MI Mathla‟ul Anwar  gisting kabupaten tanggamus. MI Mathla‟ul 

Anwar  gisting  mengoptimalkan  pengembangan karakter siswa  dengan melalui  

berbagai  kegiatan.  Diantara  kegiatan  pembinaan  karakter  yang menonjol adalah  

melalui  kegiatan  keagamaan. 
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Penelitian ini lebih difokuskan pada pembinaan karakter melalui pendidikan 

agama dengan berbagai aktivitas keagamaan yang ada di satuan pendidikan. Hal ini 

didasari banyaknya sekolah yang mengupayakan pembinaan karakter melalui 

pendidikan agama, terutama sekolah- sekolah yang dikelola oleh yayasan agama 

Islam. Berkenaan dengan implementasi pendidikan berbasis karakter, upaya 

pendidikan dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui kegiatan pengembangan 

kultur sekolah dan  kurikuler yang meliputi yakni ekstrakurikuler yang didalamnya 

termasuk intrakurikuler dan kokurikuler.
9
 

Sedangkan untuk pengembangan kultur sekolah, meliputi kawasan partisipasi 

sekolah seperti pimpinan sekolah (Kepala Sekolah), guru, siswa, administrasi 

sekolah, orang tua, karyawan, dan masyarakat sekitar sekolah, dsb. Pembelajaran 

karakter melalui intrakurikuler dilaksanakan dengan menekankan pada pendidikan 

keagamaan baik di dalam kelas maupun di luar kelas.  

Model ini sangat umum diikuti oleh banyak sekolah, dimana dibentuk 

sedemikian rupa agar dengan pendidikan berbasis agama ini dapat menunjang 

pendidikan karakter bagi peserta didik dan elemen sekolah. Model intrakurikuler ini 

diimplementasikan dengan mengintegrasi nilai-nilai karakter tertentu ke dalam 

silabus atau rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selain itu, pelaksanaan dari 

pendidikan karakter berbasis religi melalui model intrakurikuler ini dapat dengan 
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pembiasaan atau pengalaman yang disusun dan diintegrasikan dengan nilai-nilai 

karakter yang dikemas dalam buku panduan. 

Sedangkan untuk kurikuler yakni dengan melaksanakan ibadah dan 

pengamalan nilai-nilai terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dicontohkan 

melalui membaca surat-surat pendek sebelum jam belajar dimulai, sholat dhuha, 

PHBI, pesantren kilat. Kemudian untuk model ekstrakurikuler adalah dengan 

membentuk organisasi agama dengan bimbingan OSIS dan pembimbing agama 

dimana organisasi agama dalam sekolah ini dapat melakukan perannya ketika 

terdapat kegiatan agama seperti puasa romadhon, pembayaran zakat, dsb. Dapat pula 

dengan bimbingan guru pembimbing dan guru agama yang bersangkutan, kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut antara lain dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat 

yang melibatkan siswa menjadi pengurus/takmir masjid atau mushala pengurus 

remaja masjid. 

Sedangkan untuk kultur budaya melalui pembinaan karakter siswa berbasis 

pendidikan agama dengan mengembangkan kultur sekolah antara lain menciptakan 

budaya sekolah yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang dibentuk oleh segenap 

elemen sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, tenaga 

administrasi, siswa, dan orang tua siswa.  

Implementasi model pengembangan kultur atau budaya sekolah yang 

mencerminkan karakter terpuji berbasis pendidikan agama antara satu sekolah dengan 

sekolah yang lainnya berbeda dan variatif. Selain itu, melalui kultur sekolah, 

pendidikan karakter berbasis religi dapat dilaksanakan dengan pemberian sanksi-



 

sanksi pada setiap pelanggaran. Dimana sanksi-sanksi ini dapat berupa kegiatan yang 

berhubungan dengan pendidikan keagamaan.  

Sehingga, hukuman atau sanksi yang dekenakan pada setiap pelanggar 

merupakan sanksi yang mendidik bukan yang merugikan. Dapat pula dilakukan 

dengan memberi penghargaan pada siswa atau peserta didik yang memperoleh 

prestasi baik akademik maupun non akademik. Prestasi akademik dapat berupa 

memenagkan perlombaan atau olimpiade mata pelajaran tertentu, dan untuk non 

akademi yakni berupa prestasi dalam bidang organisasi. Untuk mengetahui lebih 

detail mengenai nilai-nilai karakter berbasis agama yang diterapkan di sekolah, dapat 

diuraikan yakni sebagai berikut :
10

 

1) Ketaatan untuk beribadah kepada Tuhan,  

2) Selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa 

3) Adilan dalam segala hal 

4) Rasa hormat/respek kepada orang lain,  

5) Empati kepada orang lain,  

6) Disiplin, jujur, sabar 

7) Keikhlasan/ketulusan dalam berbuat, 

8) Suka memaafkan orang lain,  

9) Keberanian dalam membela kebenaran,  

10) Tanggung jawab,  
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11) Sopan santun,  

12) Toleransi antar umat beragama,  

13) Kepedulian pada sesama,  

14) Persatuan, dan Menjauhi perilaku-perilaku tercela 

 

Dalam kegiatan keagamaan di Madrasah Ibtidaiah harus ditunjang dengan 

keteladanan atau pembiasaan tentang sikap yang baik dalam menanamkan pendidikan 

karakter terhadap siswa. Tanpa adanya pembiasaan dan pemberian teladan yang baik, 

pembinaan tersebut akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan, dan sudah menjadi 

tugas guru terutama guru agama untuk memberikan keteladanan atau contoh yang 

baik dan membiasakannya bersikap baik pula. 

Dengan  demikian,  pendidikan  karakter  merupakan  komponen  penting  dan  

mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  keberhasilan  pembinaan  kegiatan  

keagamaan.  Karena  dengan  adanya  pendidikan  karakter  dalam  pembinaan  

kegiatan  keagamaan  siswa  selain  untuk  memaksimalkan  dan  memudahkan  

proses  pembinaan  kegiatan  keagamaan  siswa,  juga  bertujuan  untuk  

meningkatkan  mutu  guru  agama  Islam  khususnya  peningkatan  cara  mengajar  

pendidikan Islam. Untuk  itulah, pendidikan karakter dalam Islam  harus dapat  

diwujudkan  melalui  kegiatan-kegiatan  keagamaan  yang  nantinya  dapat  

mewujudkan  peserta  didik  yang  berakhlakul  karimah  sesuai  dengan  visi  dan 

misi lembaga.  Di  MI Mathla‟ul Anwar  misalnya,  yang  terletak  di  Jl. Mess Pemda 



 

kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus merupakan  Sekolah  Dasar  yang  

mengusung  pendidikan  karakter  sebagai  terwujudnya  visi  dan  misi  sekolah  

yaitu  untuk  membentuk  karakter siswanya  sesuai  dengan  karakter  Islam. 

Sekolah  MI Mathla‟ul anwar  merupakan  sekolah  satu-satunya  yang  

menjadi  contoh  bagi  sekolah  sekitar  yang  menerapkan  pendidikan  karakter  

melalui  pembiasaan-pembiasaan  di  sekolah  tersebut.  Akan  tetapi,  pendidikan  

karakter  melalui  kegiatan  keagamaan  terhadap  siswa  belum  tertanam  atau  

tumbuh dalam diri siswa sepenuhnya. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan  yang  

lebih  intensif  dari  guru  tentang  pendidikan  karakter  siswa  melalui  kegiatan-

kegiatan  keagamaan  yang  ada  serta  pembiasaan-pembiasaan  yang  dilaksanakan  

setiap  hari  disekolah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti  

mengajukan skripsi yang  berjudul “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN  

KARAKTER  MELALUI  KEGIATAN  KEAGAMAAN DI MI MATHLA’UL 

ANWAR” sebagai tugas akhir dibangku kuliah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Institut Agama Islam Negeri raden Intan Lampung. 

 

 

 

 



 

B. Rumusan Masalah 

Dari  latar  belakang  di  atas,  dapat dirumuskan masalah yaitu : 

Bagaimana pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan 

di MI Mathla‟ul Anwar Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ? 

  



 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui proses implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan 

keagamaan siswa  di Mi Mathla‟ul Anwar Landbaw 

2. Kegunaan Penelitian   

a. Hasil  penelitian  yang  diperoleh  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  

kepada Stake  holder sekolah  dan  guru-guru  PAI  pada khususnya  yang  

mengintegralkan  pendidikan  karakter  dalam  setiap kegiatan  maupun  mata  

pelajaran, salah  satunya melalui  kegiatan keagamaan siswa. 

b. Memberi  kontribusi  ilmiah  terhadap  referensi implementasi pendidikan 

karakter yang dikembangkan melalui kegiatan keagamaan. 

c. Membantu dalam mencapai tujuan pembentukan karakter peserta didik di MI 

Mathla‟ul Anwar landbaw. 

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendidikan karakter 

1. Pengertian pendidikan karakter 

Pendidikan ialah proses kultur dalam individu dan masyarakat 

sehingga menjadi beradab. Pendidikan tidak hanya sarana transfer ilmu 

pengetahuan  (transfer of  knowladge) saja,  akan  tetapi  sebagai sarana 

proses  pengkulturan  dan  penyaluran  nilai (enkulturasi dan sosialisasi). 

Anak harus mendaptakan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar 

kemanusiaan. 

Sekolah  merupakan  lembaga  yang berperan sebagai 

penyelenggaraan  pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni. Tujuan pendidikan ialah membentuk kepribadian, 

kemandirian, keterampilan sosial dan karakter. Oleh sebab itu berbagai 

program dirancang dan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan tersebut, terutama dalam rangka pembinaan karakter. 

Pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai 

kehidupan untuk ditumbuh-kembangkan dalam kepribadian seseorang 



 

sehingga  menjadi  satu  dalam  perilaku  kehidupan orang itu.
11

  Dalam 

definisi ini ada tiga  ide pikiran  penting yaitu: poses transformasi  nilai-nilai, 

ditumbuh-kembangkan  dalam  kepribadian  dan menjadi satu dalam 

perilaku.
12

 

Agus  Wibowo  mengungkapkan  bahwa  pendidikan  karakter  

adalah  pendidikan  yang  menanamkan  dan mengembangkan  karakter-

karakter  luhur  kepada siswa sehingga mereka mempunyai karakter yang 

baik dan menerapkan  serta mempraktekkannya  dalam  kehidupan  sehai-

hari baik dalam keluarga,  masyarakat,  dan negara.
13

 

Pendidikan  karakter  mengajarkan  anak  didik berfikir cerdas, 

mengaktivasi otak tengah secara alami. Pendidikan karakter juga dapat 

diartikan sebagai pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek 

pengetahuan  (cognitive), perasaan (feeling) , dan tindakan (action). Tanpa 

ketiga aspek tersebut, pendidikan karakter tidak efektif. Pendidikan karakter 

ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan dan seorang anak akan 

menjadi cerdas emosinya. Karena kecerdasan emosi ini merupakan bekal 

penting bagi anak untuk menyongsong masa depan.
14
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Berdasarkan  beberapa pendapat para ahli  di atas  dapat  disimpulkan 

bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang dilakukan untuk 

menanamkan  nilai-nilai  luhur  kepada siswa agar terbentuk kepribadian 

yang berkarakter baik dan ditunjukkan dalam kesehariannya 

dalamberperilaku baik terhadap Tuhan,  diri sendiri,  sesama, dan 

lingkungan.  Pendidikan  karakter  tidak  cukup  hanya dengan memberikan 

pengetahuan  tentang adanya nilai-nilai karakter namun juga melibatkan 

perasaan  sehingga  mampu  untuk  membedakan baik buruk sebuah nilai 

yang akan menentukan tindakan apa yang akan diambil dan akhirnya 

diwujudkan  dalam  tindakan  dan perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai 

yang dianutnya setelah melalui proses pengetahuan hingga merasuk ke dalam 

perasaan. 

Pendidikan karakter dinilai sangat penting untuk ditanamkan pada 

anak sedini mungkin karena anak usia dini masih sangat mudah untuk 

diarahkan dan dibentuk karakternya. Di lingkungan sekolah seharusnya lebih 

banyak memberikan porsi yang lebih banyak tentang perkembangan 

kepribadian ata tentang kecakapan hidup dibandingkan dengan pemberian 

ilmu yang bersifat kognitif. Semakin tinggi jenjang satuan pendidikan yang 

ditempuh oleh siswa, semakin sedikit porsi yang diberikan untuk 

mengembangkan kepribadian dan lebih banyak pengetahuan-pengetahuan 

kognitif. Lingkungan sekolah merupakan sarana yang strtegi untuk 



 

melaksanakan pendidikan karakter karena sebagian besar anak menghabiskan 

waktunya di sekolah sehingga apa yang  diperolehnya di sekolah akan 

mempengaruhi pembentukan karakternya. 

2. Tujuan pendidikan karakter 

Tujuan pendidikan karakter yakni pembentukan kepribadian manusia 

yang baik. Pendidikan karakter adalah memfasilitas penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, 

baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah lulus dari 

sekolah).
15

 

Pendidikan karakter juga bertujuan meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarahkan pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 

Melalui pendidikan karakter ini, diharapkan peserta didik mampu secara 

mandirimeningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasikan serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak 

mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
16

 

 

                                                             
15

Dharma Kesuma, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah,(Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012 hlm. 9.  
16

 Op,.cit., hlm. 43. 



 

Pendidikan karakter ini lebih mengutamakan pertumbuhan individu 

yangada dalam pendidikan. Pedidikan karakter satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Penanaman nilai dalam peserta didik dan pembaharuan 

kualitas dalam lembaga pendidikan yaitu: kognitif, afektif, dan juga 

psikomotorik. 

 

3. Nilai-nilai pendidikan karakter 

 Kemendiknas mengungkapkan bahwa nilainilai yang dikembangkan 

dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa berasal dari beberapa sumber 

berikut: yaitu agama, pancasila, budaya, dan tujuan Pendidikan Nasional. 

Agama menjadi sumber pendidikan karakter karena Indonesia  merupakan  

negara yang beragama sehingga nilai yang terkandung dalam agamanya 

dijadikan dasar dalam membentuk karakter. Pancasila digunakan sebagai 

sumber karena pancasila adalah daar negara sehingga nilai-nilai pancasila 

menjadi sumber pendidikankarakter. Indonesia merupakan negara yang 

memiliki beragam suku bangsa dan budaya sehingga nilai-nilai budaya dalam 

masyarakat menjadi sumber dalam pendidikan karakter.   

Tujuan Pendidikan Nasional menjadi sumber pengembangan nilai-

nilai budaya dan karakter dikarenakan semua bentuk pendidikan tidak boleh 

bertentangan dengan tujuan Pendidikan Nasional. Keempat sumber tersebut 

menjadi dasar pengembangan nilai-nilai lainnya yang akan dikembangkan 



 

dalam pendidikan karakter dan budaya bangsa.
17

 Berdasarkan keempat 

sumber itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan 

karakter bangsa sebagai berikut: 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

No Nilai Deskripsi 

 

1 

 

Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap  pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan rukun  dengan pemeluk agama lain. 

 

2 

 

Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

 

3 

 

Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan 

orang ain yang berbeda dari dirinya. 

 

4 

 

Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

 

5 

 

Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkanupaya sungguh- 

Sungguh dalam  mengatasiberbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya.  

6 Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk  

menghasilkan caraatau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dala menyelesaikan tugas-tugas. 

8 Demokrasi Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai  

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang  lain. 

9 Rasa ingin tahu 

 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk  

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 
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10 Semangat 

kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsan dan negara di 

atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta tanah air Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bangsa 

dannegara di atas kepentingan diri dan 

kelompokny 

12 

 

 

 

 

Menghargai 

prestasi 

 

 

 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13 Bersahabat/  

komunikatif 

 

Tindakan yang memperliatkan rasa senang 

berbicara,  bergaul, dan bekerja sama dengan orang 

lain. 

14 Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. 

15 Gemar 

membaca 

 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

 16 Peduli 

lingkungan 

 

Sikap dan tindakan yang selalu berupayamencegah  

kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan  

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki  

kerusakan alam yang telah terjadi. 

17 Peduli sosial 

 

Sikap dan tindakan yeng selalu ingin memberi  

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18 Tanggung 

jawab 

 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia  

lakukan, terhadap diri endiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan 

Tuhan Yang Maha Esa.  

Sumber : Kemendiknas (2010)
18
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Dari ke-18 nilai budaya dan karakter bangsa diatas, peneliti hanya akan 

memfokuskan pada pelaksanaan nilai karakter yang hubungannya dengan Tuhan, 

yaitu NilaiReligius. Nilai religius merupakan salah satu faktor  pengendalian 

terhadap tingkah laku yang dilakukan siswa karena nilai religus selalu mewarnai 

dalam kehidupan manusia setiap hari. Peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana 

pelaksanaan kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan nilai religius sebagai 

penanaman pendidikan karakter berbasis pembiasaan di sekolah MI Mathla‟ul 

Anwar Landbaw. 

Adapun nilai-nilai karakter menurut Jamal Ma‟mur Asmani adalahsebagai 

berikut:
19

 

1) Nilai karakter yang hubungannya dengan Tuhan 

Nilai ini bersifat religius artinya Pikiran, perkataan, dan tindakan 

seseorang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan atau 

ajaran agama. 

2) Nilai karakter yang hubungannya dengan diri sendiri 

a) Jujur artinya Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan 

dan pekerjaan. 

b) Bertanggung Jawab artinya Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 

                                                             
19

Jamal Ma‟mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah 

(Jogjakarta: Diva Press, 2011), 36-41 



 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), Negara dan Tuhan YangMaha Esa. 

c) Bergaya Hidup Sehat artinya segala upaya untuk menerapkan 

kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan 

menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. 

d) Disiplin artinya Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja Keras adalah Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

f) Percaya Diri adalah Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap 

pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

g) Berjiwa Wirausaha adalah Sikap dan tindakan yang mandiri dan 

pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara 

produksi baru, menyusun  operasi untuk pengadaan produk baru, 

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. 

h) Berpikir Logis, Kritis, Kreatif, dan Inovatif Berpikir dan melakukan 

sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang 

telah dimiliki.
20

 

i) Mandiri adalah Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada 

orang laindalam menyelesaikan tugas-Tugas. 
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j) Ingin Tahu adalah Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengar 

k) Cinta Ilmu Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
21

 

3) Nilai Karakter Yang Hubungan dengan Sesama 

a) Sadar Hak dan Kewajiban Diri dan Orang Lain adalah Sikap tahudan 

mengerti serta melaksanakan sesuatu yang menjadi milik atauhak diri 

sendiri dan orang lain, serta tugas atau kewajiban dirisendiri dan orang 

lain. 

b) Patuh pada Aturan-aturan Sosial adalah Sikap menurut dan 

taatterhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan 

kepentingan umum. 

c) Menghargai Karya dan Prestasi Orang Lain adalah Sikap dan tindakan  

yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

d) Santun Sikap yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilakunya kepada semua orang. 
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e) Demokrasi Cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
22

 

B. Kegiatan Keagamaan 

1. Hakikat kegiatan keagamaan 

Kata keagamaan  merupakan istilah yang mengalami imbuhan dari 

kata dasar “agama” yang mendapat awalan “ke-“ dan “-an” yang 

menunjukkan  kata sifat yaitu bersifat keagamaan dengan pengertian 

sebagai berikut: 

a) Agama adalah  teks  atau kitab  suci  yang  mengandung  ajaran-

ajaran  yang  menjadi tuntunan  hidup bagi para penganutnya.
23

 

b) Agama adalah dustur atau undang-undang Ilahi yang didatangkan 

Allah untuk menjadi pedoman hidup dalam kehidupan di alam 

dunia untuk mencapai kebahagiaan akhirat.
24

 

c) Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata agama berarti suatu  

sistem, prinsip kepercayaan terhadap Tuhan dengan ajaran 

kebaktian  dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu.
25
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Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa agama 

adalah peraturan Tuhan yang diberikan kepada manusia, untuk mencapai  

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Hal ini diperkuat dengan 

pernyataan Allah dalam al-Qur‟an surat Ar-Rum ayat 30 :  

 

 

 

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama 

yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Dari pengertian diatas penulis dapat membuat penilaian bahwa 

yang dimaksud dengan kegiatan keagamaan adalah segala perbuatan, 

perkataan, lahir batin seseorang atau individu yang didasarkan pada nilai-

nilai atau norma-norma yang berpangkal pada ajaran-ajaran agama, yang 

telah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari dalam sekolah 

Kalau  dilihat  dari aspek sosiolog i kegiatan  dapat  diartikan  

dengan  dorongan atau  prilaku dan tujuan yang terorganisasikan atau hal-

hal yang dilakukan oleh manusia.
26

 Kegiatan-kegiatan  Keagamaan yang 
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dilaksanakan disekolah atau di masjid sekolah, nantinya dapat 

menimbulkan  rasa  ketertarikan  siswa yang aktif di dalamnya.
27

 

Keaktifan itu ada dua macam, yaitu keaktifan jasmani dan 

keaktifan rohani atau keaktifan jiwa dan keaktifan raga. Dalam kenyataan 

kedua hal itu bekerjanya tak dapat dipisahkan. Misalnya orang  yang  

sedang  berfikir,  memikir  adalah  keaktifan  jiwa tetapi itu tidak berarti 

bahwa dalam proses memikir itu raganya pasif sama sekali. Paling 

sedikitnya bagian raga yang dipergunak an selalu untuk memikir  yaitu  

otak tentu juga ikut dalam bekerja. Al-qur‟an  mengemukakan  ada  

dampak  positif  dari kegiatan berupa partisipasi aktif. Q.S At-tin: 6. 

 

Artinya: kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, bagi 

mereka pahala yang tidak terhingga.
28

 

 

Kegiatan-kegiatan  jasmani  dan  rohani  yang dapat dilakukan di sekolah 

diantaranya ialah 

a) Visual activities seperti membaca, memperhatikan gambar, 

demonstrasi,  percobaan 

b) Listening activities  seperti mendengarkan  uraian, percakapan, 

pidato,  ceramah  dan sebagainya 
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c) Mental activities seperti menangkap, mengingat, memecahkan 

soal, mengambil keputusan dan sebagainya 

d) Emotional activitiesseperti menaruh minat, gembira, berani, gugup, 

kagum dan sebagainya.
29

 

Kestabilan pribadi hanya  akan  tercipta  bila  mana  adanya 

keseimbangan antara pengetahuan umum yang dimiliki dengan 

pengetahuan agama. Oleh karena itu pendidikan agama bagi anak-

anakharus dibina sejak dini.
30

 Hal itu dapat dilaksanakan dengan 

mengikuti kegiatan-Kegitan keagamaan secara rutin dan serius akan 

mampu memunculkan motivasi belajar agama yang tinggi bagi siswa baik 

di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kegiatan-Kegiatan 

keagamaan  yang dimaksud sudah tidak asing lagi bagi siswa-siswi, 

karena sedari awal memang telah ditanamkan nilai-nilai keagamaan 

tersebut  kepada mereka.
31

 

Tiap –tiap agama pada dasarnya memiliki kesamaan watak dalam 

dua hal pokok. Pertama, keabadian ajaran, nilai, dan petunjuknya. Kedua 

perintah moral yang secara logis merupakan konsekuensi  dari pokok yang 

pertama. Meski demikian, agama baru akan “nyata” setelah ia 

“dibenturkan” pada kenyataan-kenyataan hidup didunia yang serba 
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dinamik. Ini berarti, disamping satu pihak agama melakukan rekayasa 

terhadap kehidupan  manusia, namun juga pesan-pesan keagamaan. 

Persepsi keagamaan mengenai tata alam manusia dan moralitas 

kemanusiaan perlu disesuaikan dengan proposisi-proposisi duniawi, agar 

selaras dengan kenyataan dan problematika kehidupan manusia, sehingga 

ia tidak kehilangan vitalitasnya didalam keseluruhan “denyut nadi “ 

kehidupan manusia.  Bila penyesuaian telah melahirkan kristal-kristal pola 

anut sikap, pikir dan perilaku para penganutnya, maka bergeraklah nuansa 

“pandangan dunia” ini menjadi “ideologi” yang dari manapun sumber 

nilainya, senantiasa memuat cita-cita, orientasi, dan pedoman hidup 

penganutnya. 

Cita-cita merupakan dambaan akan kondisi ideal sebagaimana 

agama(komunitas agama) terimajinasikan; orientasi, merupakan suatu 

kristalisasi psikis yang mengendap pekat dalam sanubari para 

penganutnya; dan pedoman hidup merupakan sesuatu yang lebih praktis, 

yang mengatur umat untuk berperikehidupan sesuai dengan cita-cita. Pada 

poros ideologi ini eksistansi umat beragama teruju secara intelektual: 

mampukah mereka merumuskan “suatu tata” intelektual yang memuat  

peta kognitif mengenai  ideal  kemasyarakatan yang mereka dambakan.  

 



 

Kearah mana pula masyarakat yang bersangkutan diorientasikan. 

Bila pada poros ini umat beragama berhasil mengupayakan tata intelektual 

maka stu langkah strategis  telah berhasil mereka penuhi dalam rangka 

mengemban tugas-tugas sosial yang telah dianutnya. Dengan kesadaran 

seperti itu maka agama, bukan hanya doktrin eksatologis semata, 

Melainkan ia merupakan suatu gagasan gerak atau gagasan kerja yang 

layak saji bukan barang mati. 

Sebagaimana agama dianugrahkan oleh yang maha kuasa kepada 

masyarakat manusia untuk diamalkan, maka keberadaan agama tidak 

hanya sekedar ideologi yang abstrak, tetapi dapat dinyatakan dalam 

kehidupan dinamik. untuk lebih mempertegas pandangan diatas, dapat 

dilihat dalam islam, keyakinan akan keesaan ilahi (tauhid) didalamnya 

merupakan keyakinan paling sentral, dan menuntut perwujudan ajaran-

ajarannya didunia ini.  

Tanpa adanya upaya konkretisasi, tauhid hanyalah konsep kosong 

belaka. Oleh karena itu konsisten dengan alur pemikiran diatas, pandangan 

dunia dan ideologi islam adalah elaborasi doktrin tauhid itu sendiri, dalam 

kehidupan manusia seluruhnya.  Dalam hal ini dimaklumi bahwa 

kehidupan beragama merupakan hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, 

arah kebijakan pembangunan bidang agama yang dilakukan pemerintah 



 

adalah memberikan jaminan akan peningkatan kualitas keimanan dan 

ketaqwaan yang maha esa bagi masyarakat, agar tercapai kualitas manusia 

dan masyarakat yang maju dan mandiri.
32

 

 Melalui pembangunan bidang lainnya, diharapkan dapat terwujud 

manusia indonesia yang berkuaitas, baik materil dan spiritual. Dengn 

demikian pembangunan sektor agama merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

indonesia. 

Allah swt  dalam Q.S An nahl: 125 

 

 

 

 

 

 

 

artinya 
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2. Ruang lingkup kegiatan keagamaan 

Ruang Lingkup Agama secara umum adalah hal-hal yang menjadi 

pedoman pokok bagi agama tersebut antara lain adalah: 

a) Keyakinan (credial), yaitu keyakinan akan adanya sesuatu 

kekuatan supranatural yang diyakini mengatur dan mencipta 

alam. 

b) Peribadatan (ritual), yaitu tingkah laku manusia dalam 

berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai 

konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. 

c) Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia 

lainnya atau alam semesta yang dikaitkan dengan keyakinan 

nya tersebut. 

Dan dalam sebuah agama terdapat beberapa unsur dan itu menjadi 

pedoman  pokok  bagi  agama tersebut  dalam  upaya menjadikan 

hidup manusia lebih baik, antara lain adalah: 

a) Adanya  keyakinan  pada  yang gaib 

b) Adanya  kitab  suci  sebagai  pedoman 

c) Adanya  Rasul  pembawanya 

d) Adanya  ajaran  yang  bisa  dipatuhi 

e) Adanya upacara ibadah  yang  standar 



 

Ruang Lingkup Agama Islam 

Adapun  Ruang  Lingkup Agama Islam sendiri pada 

dasarnya terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu Iman, Islam dan 

Ihsan. Ketiganya, meskipun mempunyai pengertian yang 

berbeda, tetapi dalam prakteknya saling terkait dan tidak bisa 

dipisahkan. 

a) Iman artinya membenarkan dengan hati, merealisasikan 

(mewujudkan) dalam perkataan dan perbuatan akan adanya 

Allah SWT dengan segala Ke-Maha Sempurnaan-Nya, para 

malaikat, kitab-kitab Allah, para Nabi dan Rasul, Hari 

Akhir, serta Qadha dan Qadar. 

b) Islam artinya taat, tunduk, dan menyerahkan diri atas 

segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Rukun 

Islam terdiri atas Syahadatain (dua kalimah syahadat), 

Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji. 

c) Ihsan artinya berakhlak dan berbuat saleh sehingga dalam 

melaksanakan ibadah kepada Allah dan bermuamalah 

dengan sesama makhuk dilakukannya dengan penuh 



 

keikhlasan. Seakan-akan Allah menyaksikannya sepanjang 

waktu.
33

 

 

3. Tiga Landasan Utama  keagamaan  Islam Yang Wajib Diketahui 

a. Mengenal Allah 

Ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang mengenal Alloh 

(ma‟rifatullah),  di antaranya: 

1) Memperhatikan dan memikirkan makhluk-makhluk Allah „azza wa 

jalla. Ini bisa menjadikan seseorang mengenal-Nya serta mengenal 

keagungan kekuasaan-Nya, kesempurnaan kekuatan-Nya, 

kebijaksanaan-Nya, dan rahmat-Nya. Allah berfrman: 

 

 “Dan apakah mereka tidak nemperhatikan kerajaan langit 

dan bami, serta segala sesuatu yang diciptakan Allah… ?” 

(Al-A‟raf: 185) 

 

 “Katakanlah, „Sesungguhnya aku hendak memperingatkanmu 

tentang suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah 
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(dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri kemudian 

memikirkan (tentang Muhammad).‟” (Saba‟: 46) 

 

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta silih 

bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi 

orang-orang yang berakal” (Ali-„Imran: 190) 

2) Memperhatikan ayat-ayat syar‟iyyah, yaitu wahyu yang dibawa 

oleh para Rasulullah Muhammad 

Memperhatikan ayat-ayat ini juga bisa menyebabkan 

seorang hamba mengenal Robb-nya. Ia memperhatikan ayat-ayat 

tersebut beserta kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung di 

dalamnya, yang merupakan sarana vital bagi sempurnanya 

kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jika ia telah 

memperhatikan dan memikirkan ayat-ayat tersebut beserta ilmu 

dan hikmah yang dikandungnya, serta telah mengetahui 

keberadaan ayat-ayat tersebut dan kesesuaiannya dengan 

kemaslahatan-kemaslahatan manusia, maka ia akan mengenal 

Rabbnya azza wa jalla.
34
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b. Mengenal Agamanya 

Maksudnya, mengenal prinsip kedua yaitu agamanya, yang setiap 

hamba dibebani untuk mengamalkannya; serta mengenal kandungan-

kandungan dalam agamanya berupa hikmah, rahmat, kemaslahatan-

kemaslahatan bagi umat manusia, dan pencegahan dari berbagai kerusakan. 

Barangsiapa yang meneliti agama Islam dengan cermat, berdasarkan Al-

Kitab dan As-Sunnah, niscaya mengetahui bahwa ia adalah agama yang 

benar dan satu-satunya agama yang bisa menyempurnakan kemaslahatan-

kemaslahatan manusia. 

Namun kita jangan mengukur Islam dengan keadaan kaum 

muslimin pada masa sekarang, karena kaum muslimin telah mengabaikan 

banyak ajaran Islam dan melanggar larangan-larangan agama yang besar, 

sehingga orang yang hidup di tengah-tengah mereka di sebagian negeri 

Islam merasa seakan-akan hidup di sebuah lingkungan yang tidak Islami.
35

 

Agama Islam  mengandung  seluruh  maslahat yang dikandung oleh 

agama-agama terdahulu, dengan satu keistimewaan bahwa agama Islam ini 

sesuai untuk setiap masa, tempat dan bangsa, artinya berpegang teguh 

kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan bangsa, di zaman, 

tempat dan bangsa mana pun. Agama Islam memerintahkan setiap amal 
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sholih dan melarang semua perbuatan jahat, memerintahkan semua akhlak 

mulia dan melarang semua akhlak tercela. 

d) Mengenal Nabi yang diutus kepada kita 

Inilah prinsip ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad. Seseorang bisa 

mengenal Nabi Muhammad shallallahu „alaihi wassalam dengan cara 

mempelajari kehidupannya, ibadah, akhlak, dakwah, dan jihad fi sabilillah 

yang dilaksanakan oleh beliau, serta aspek-aspek kehidupannya yang lain. 

Karena itu, setiap orang yang ingin menambah pengetahuan dan 

keimanannya kepada Nabi, seyogyanya menelaah sejarah kehidupan beliau 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya; bagaimana beliau dalam 

keadaan perang dan damai, dalam keadaan susah dan senang, dan dalam 

seluruh keadaan yang dialami oleh beliau. Kita memohon kepada Allah „azza 

wa jalla, agar memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang 

mengikuti Nabi-Nya, secara lahir dan batin; serta agar Allah mewafatkan kita 

dalam keadaan demikian. Dialah yang berwenang dan berkuasa dalam hal itu. 

wallahu a‟lam 

4. Tujuan kegiatan keagamaan  

Setelah diketahui apa yang dimaksud dengan kegiatan keagamaan, 

maka tujuan yang hendak dicapai adalah :  



 

a) Meningkatkan intensitas dakwah  islamiyah kepada siswa dalam  rangka 

membangun siswa sebagai generasi muda yang religius, sebagai 

implementasi Islam adalah rahmatanlilalamin  

b) Membangun kesadaran siswa bahwa kegiatan keagamaan akan 

memotivasi sikap beragama yang baik dan continue 

c) Membangun pribadi siswa yang terbiasa dalam melaksanakan ibadah  

d) Menciptakan generasi dengan tingkat kecerdasan spiritual (SQ) yang baik, 

sehingga akan melahirkan generasi yang menjunjung tinggi etika, moral 

dan nilai-nilai religius
36

 

e) Meningkatkan kemampuan siswa, beraspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik 

f) Pengembangan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan pribadi 

menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif 

g) Dapat mengetahui, mengenang serta membedakan hubungan satu 

pelajaran dengan pelajaran lainnya.
37

 

Ghirah Islamiah diri peserta didik harus ditumbuhkan, untuk itu 

diperlukan upaya alternatif supaya mereka bersemangat untuk 

mengamalkan ajaran agamanya. Kegiatan keagamaan merupakan salah 
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satu sub dari pelajaran Pendidikan Agama Islam yang  diharapkan mampu 

memberikan kontribusi terhadap religiusitas seseorang.  

 

5. Proses Pendidikan Karakter   

Proses  pembentukan  karakter  tidak  mudah  dilakukan,  oleh  karena  

itu  dibutuhkan  suatu  lembaga  pendidikan  atau  lembaga  sosial yang  

menangani  secara  khusus  pembentukan  karakter  pada  anak. Diantara 

Pendidikan yang mengawali pembentukan karakter tersebut antara lain dapat  

dilakukan di sekolah Madrasah Ibtida‟iyah yang memadukan  antara  

pendidikan  umum  dan  nilai-nilai  agama. 

Nilai-nilai  agama  memang  tidak  selalu  memiliki  kualifikasi  nilai  

moral  yang  mengikat  semua orang,  namun  nilai-nilai  agama  dapat  

menjadi  dasar  kokoh  bagi  individu  dalam  kerangka  perkembangan  

kehidupan  moralnya. Sebab, ada nilai-nilai agama yang selaras dengan nilai-

nilai moral. Dalam pendidikan karakter menuju terbentuknya akhlak mulia  

dalam  diri  setiap  peserta  didik  terdapat  tiga  komponen  yang  baik 

(Components of good character), yaitu: 

a. Moral Knowing   

Tahapan ini merupakan  langkah  pertama  dalam  pendidikan  karakter.  

Tahapan  ini  bertujuan  dorientasikan  pada penguasaan  pengetahuan  tentang  

nilai-nilai.  Peserta  didik  harus mampu:    



 

1) Membedakan  nilai-nilai  akhlak  mulia  dan  akhlak  tercela  serta 

nilia-nilai universal. 

2) Memahami secara logis dan rasional mengenai  sosok  Nabi  

Muhammad  SAW. Sebagai  figure  teladan akhlak mulia melalui 

hadist-hadist dan sunnahnya. 

b. Moral Loving   

Moral  Loving  merupakan  penguatan  aspek  emosi  peserta  didik 

menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-

bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran 

akan jadi diri, yaitu:   

1) percaya diri (self esteem)   

2) kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty)   

3) cinta kebenaran (loving the good)   

4) pengendalian diri (self control)   

5) kerendahan hati (humility). 

Bersikap  adalah  merupakan  wujud  keberanian  untuk  memilih  

secara  sadar.  Setelah  itu  ada  kemungkinan  ditinjaklajuti dengan  

mempertahankan  pilihan  lewat  argumentasi  yang bertanggung jawab kukuh 

dan bernalar. Bersikap haruslah disertai strategi  belajar-  mengajar  yang  

sudah  didahului  oleh  konsep bermain dan belajar. Apabila bermain 

memebrikan kebebasan dan belajar  mengajak  seorang  anak  untuk  



 

memahami,  maka  bersikap adalah  mempertahankan  prinsip  dan  

menujukan  keinginan  yang lahir dari dalam secara bertanggung jawab.  

c. Moral Doing/ Acting   

Moral  Acting  ialah  sebagai  outcome akan  dengan  mudah  muncul  

dari  peserta  didik.  Namun,  menurut  Ratna  Megawangi bahwa karakter 

adalah tabiat yang langsung disetir dari otak, maka ketiga  tahapan  tersebut  

perlu  disuguhkan  kepada  peserta  didik melalui  cara-cara  yang  logis,  

rasional  dan  demokratis. 

Sehingga perilaku yang muncul benar-benar berkarakter. Untuk  

memberikan  manfaat  kepada  orang  lain  tentulah  harus mempunyai 

kemamapuan atau kompetensi dan keterampilan. Hal  inilah  yang  menjadi  

perhatin  semua  kalangan,  baik  pendidik, orang tua, maupun lingkungan 

sekitarnya agar proses pembelajaran diarahkan pada proses pembentukan 

kompetensi agar peserta didik dapat  member  manfaat  baik  untuk  dirinya  

sendiri  maupun  orang lain.
38

  

Karakter itu tidak dapat dikembangkan secara cepat dan segera  

(intant),  tetapi  harus  melewati  suatu  proses  yang  panjang,  cermat,  dan  

sistematis.  Berdasarkan  perspektif  yang  berkembang  dalam  sejarah  

pemikiran  manusia,  pendidikan  karakter  harus  dilakukan  berdasarkan  

tahap-tahap  perkembangan  sejak  usia  dini  sampai  dewasa.  Setidaknya,  

                                                             
38

 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam,..., hal. 11.   



 

berdasarkan  pemikiran  psikolog  Kohlberg (1992) dan ahli pendidikan  dasar 

Marlene Lockheed (1990), terdapat  empat tahap pendidikan karakter yang 

perlu dilakukan, yaitu: 

1) Tahap “pembiasaaan” sebagai awal perkembangan karakter 

anak.   

2) Tahap Pemahaman dan Penalaran terhadap nilai, sikap, 

perilaku, dan  karakter siswa.   

3) Tahap  penerapan  berbagai  perilaku  dan  tindakan  siswa  

dalam  kenyataan sehari-hari. 

4) Tahap  pemaknaan,  suatu  tahap  refleksi  dari  para  siswa  

melalui  penilaian  terhadap  seluruh  sikap  dan  perilaku  yang  

telah  dipahami  dan  lakukan  serta  bagaimana  dampak  dan  

kemanfaatannya  dalam  kehidupan baik bagi dirinya maupun 

orang lain.
39

 

Character  Education  Quality  Standards,  merekomndasikan 11  

prinsip untuk mewujudkan pendidikan karakter yang efektif, sebagai berikut:   

1) Mempromosikan nilai-nilai dasar dan etika sebagai basis karakter.  

2) Mengidentifikasi  karakter  secara  komperhensif  supaya  mencakup  

pemikiran, perasaan, dan perilaku.  
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3) Menggunakan  pendekatan  yang  tajam,  proaktif,  dan  efektif,  untuk  

membangun karakter. 

4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. 

5) Memberi  kesempatan  kepada  siswa  untuk  menunjukkan  perilaku  

yang baik.  

6) Memiliki  cakupan  terhadap  kurikulum  yang  bermakna  dan  

menantang  yang  menghargai  semua  siswa,  membangun  karakter  

mereka, dan membantu mereka untuk sukses.    

7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dari para siswa 

8) Memfungsikan  seluruh  staf  sekolah  sebagai  komunitas  moral  yang  

berbagi tanggung  jawab untuk pendidikan karakter dan setia kepada  

nilai dasar yang sama. 

9) Adanya  pembagian  kepemimpinan  moral  dan  dukungan  luas  

dalam  membangun inisiatif pendidikan karakter. 

10) Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam  

usaha membangun karakter. 

11) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru  

karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan siswa.
40

 

 

Salah  satu  metode  atau  cara  yang  tepat  dalam  penanaman  

karakter  peserta didik adalah dengan melakukan pembiasaan - pembiasaan 
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kepada siswa.   Metode  pembiasaan ini bertujuan untuk membiasakan peserta 

d idik berperilaku  terpuji,  disiplin  dan  giat  belajar,  kerja  keras  dan  

ikhlas,  jujur  dan  tanggung  jawab  atas  segala  tugas  yang  dilakukan.  Hal  

ini  perlu  dilakukan  oleh  guru  dalam  rangka  pembentukan  karakter  untuk  

membiasakan  peserta  didik  melakukan perilaku terpuji (akhlak mulia).
41

 

Pendidikan  dengan  pembiasaan  menurut  Mulyasa  dapat  

dilaksanakan  secara  terprogram  dalam  pembelajaran  atau  dengan  tidak  

terprogram  dalam  kegiatan  sehari-hari.  Kegiatan  pembiasaan  dalam  

pembelajaran  secara  terprogram dapat dilaksanakan dengan perencanaan 

khusus dalam kurun waktu  tertentu,  untuk  mengembangkan  pribadi  peserta  

didik  secara  individu  dan  kelompok.  Adapun  kegiatan  pembiasaan  

peserta  didik  yang  dilakukan  secara  tidak terprogram dapat dilaksanakan 

dengan cara-cara berikut:   

1) Kegiatan  Rutin, yaitu  pembiasaan  yang  dilakukan  secara  terjadwal,  

Salam, Sopan, Santun) setiap hari dan melaksanakan kegiatan  

keagamaan yang lainnya.   

2) Kegiatan  yang  dilakukan  secara  spontan,  yaitu  pembiasaan  yang  

dilakukan tidak terjadwal dalam kejadian khusus, misalnya 
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pembentukan  perilaku memberi salam, membuang sampah pada 

tempatnya, dan sebagainya.   

3) Kegiatan dan keteladanan,  ialah  pembiasaan  dalam  bentuk  perilaku  

sehari-hari, seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik dan santun, 

rajin  membaca,  memuji  kebaikan  atau  kebersihan  orang  lain,  

datang  ke  sekolah dengan tepat waktu dan sebagainya.
42

 

 

Dalam pelaksanaan pendidikan kara kter, pembiasaan peserta didik 

akan  lebih  efektif  jika  ditunjang  dengan  keteladanan  dari  tenaga  

pendidik.  Oleh  karenanya, metode pembiasaan ini tidak terlepas dari 

keteladanan. Dimana ada  pembiasaan  disana  ada  keteladanan.  Kebiasaan  

yang  dilakukan  secara  terus  menerus yang dalam teori pendidikan akan 

membentuk karakter. 

 

6. Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Karakter   

Anis Matta menjelaskan bahwa secara garis besar faktor yang  

mempengaruhi karakter seseorang ada dua yakni : faktor internal dan  

eksternal.  Faktor  internal  adalah  semua  unsur  kepribadian  yang  

secaracontinue  mempengaruhi  perilaku  manusia,  yang  meliputi  instink  

biologis,  kebutuhan  psikologis,  dan  kebutuhan  pemikiran.  Sedangkan  

faktor  eksternal  adalah  faktor  yang  bersumber  dari  luar  manusia,  akan  
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tetapi  dapat  mempengaruhi perilaku manusia, baik secara langsung maupun 

tidak langsung.  Adapun  hal-hal  yang  termasuk  dalam  faktor  eksternal  

adalah  lingkungan  keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan pendidikan.
43

 

Menurut Zubaedi Faktor yang mempenga ru hi pendidikan karakter 

adalah  sebagai berikut:    

b. Faktor Insting ( naluri )  

Insting merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia 

sejaklahir.
44

  Insting  berfungsi  sebagai  motivator  penggerak  yang  

mendorong  lahirnya  tingkah  laku,  seperti  naluri  makan,  berjodoh,  

keibubapakan,  berjuang, ber-Tuhan, insting ingin tahu dan member 

tahu, insting takut, insting suka bergaul  dan insting meniru. 

Semua insting tersebut merupakan paket yang inheren dengan 

kehidupan  manusia  yang  secara  fitrah  sudah  ada  tanpa  perlu  

dipelajari  terlebih  dahulu,  dengan  potensi  naluri  itulah  manusia  

dapat  memproduk  aneka  corak  perilaku  sesuai dengan corak 

instingnya.    

c. Faktor adat/kebiasaan.   

Adat/kebiasaan  adalah  setiap  tindakan  dan  perbuatan  

seseorang  yang  dilakukan  secara  berulang-ulang  dalam  bentuk  
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yang  sama  sehingga  menjadi  kebiasaan. Seperti berpakaian, tidur, 

olaraga, dan sebagainya.   

d. Faktor keturunan.  

Keturunan  sangat  mempengaruhi  karakter  atau  sikap  

seeorang  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Faktor  keturunan  

tersebut  terdiri  atas  warisan  khusus kemanusiaan, warisan suku atau 

bangsa, dan warisan khusus dari orang  tua. Adapun sifat-sifat yang 

biasa diturunkan ada dua macam yakni  sifat-sifat  jasmaniah dan sifat-

sifat rohaniah.   

 

e. Faktor lingkungan. 

Lingkungan  adalah  suatu  yang  melingkupi  tubuh  yang  

hidup,  meliputi  tanah  dan  udara,  sedangkan  manusia  adalah  yang  

mengelilinginya  seperti  negeri,  lautan,  udara  dan  masyarakat.  

Lingkungan  itu  dibagi  menjadi  dua  yakni:   

1) Lingkungan alam. 

Lingkungan alam merupakan faktor yang  

mempengaruhi  dalam  menentukan  tingkah  laku  seseorang,  

karena lingkungan alam dapat mematahkan atau  mematangkan  

pertumbuhan bakat yang dibawa oleh  seseorang.  Jika  kondisi  

alamnya jelek, akan dapat menjadi perintang dalam 

mematangkan  bakat seseorang. Namun sebaliknya jika kondisi 



 

alam  itu  baik,  maka  seseorang  akan  dapat  berbuat  dengan  

mudah  dalam  menyalurkan  persediaan  yang  dibawanya.  

Dengan  kata  lain,  kondisi  lingkungan  alam  ikut  mencetak 

akhlak manusia yang dipangkunya.   

2) Lingkungan pergaulan.   

Lingkungan  pergaulan  merupakan  interaksi  

seseorang  kepada  manusia  lainnya,  oleh  karena  itu  

manusia  hendaknya  bergaul  dengan  yang  lainnya.  Yang  

mana  dalam  pergaulan  ini  akan terjadi saling  mempengaruhi  

dalam  pikiran, sifat, dan tingkah laku manusia. Lingkungan 

pergaulan dibagi menjadi  enam  macam  yakni:  lingkungan  

dalam  rumah  tangga,  lingkungan  sekolah,  lingkungan  

pekerjaan,  lingkungan  organisasi  jamaah,  lingkungan  

kehidupan  ekonomi, dan lingkungan pergaulan yang bersifat 

umum dan bebas.   

Berdasarkan  uraian  diatas  bahwa  keberhasilan  

pendidikan  karakter  dipengaruhi  oleh dua faktor yaitu faktor 

internal yakni Sesutu yang ada pada diri seseorang  dan faktor 

eksternal yakni faktor yang diakibatkan pengaruh dari luar.   

 

 



 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan mengiterpretasi objek 

sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada 

penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian.  

Dengan metode deskriptif, peneliti memungkinkan untuk melakukan hubungan 

antarvariabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori 

yang memiliki validitas universal. Di samping itu, peneliti deskriptif juga merupakan 

penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis 

yang berkaitan dengan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.
45

 

 

 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
46

Penulis 

turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan objek yang akan 
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dibahas. Penelitian lapangan ini adalah untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter 

melalui kegiatan keagamaan di MI Mathla‟ul Anwar kecamatan Gisting kabupaten 

Tanggamus. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah kepala sekolah sebagai data primer 

serta guru PAI sebagai data sekunder. 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyek penelitian yaitu tentang 

“Implementasi Pendidikan karakter Melalui Kegiatan Keagamaan di MI Mathla‟ul 

Anwar Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”, terdiri dari, kepala 

sekolah dan guru PAI, Kemudian daerah penelitian ini berada di MI Mathla‟ul Anwar 

Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan waktu pelaksanaan ini 

dilakukan di tahun ajaran semester genap tahun 2015/2016. 

 

3. Indikator 

Siswa Mampu Memahami, Menghayati  dan  Mengamalkan  Ajaran-Ajaran  

Agama  Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

 

4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengumpulan 

data. Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  interview, 

observasi, dan dokumentasi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 



 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan sesuai dengan pembahasan dalam 

penelitian, maka beberapa metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi  

  Observasi adalah "teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau prilaku 

obyek sasaran."
47

 Metode ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung situasi 

lingkungan dan tempat penelitian. Dalam observasi ini peneliti mencari data tentang  

apakah dalam mengikuti kegiatan keagamaan siswa bisa mengikutinya dengan 

senang hati supaya nantinya dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.  

 

 

 

b. Wawancara 

  Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.
48

 

  Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
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terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
49

 melalui wawancara 

ini peneliti ingin mengetahui bagaimana cara sekolah mengimplementasikan kegiatan 

keagamaan tersebut untuk mendidik karakter siswa yang ada disekolah MI Mathla‟ul 

Anwar tersebut. 

1.) Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan 

diperoleh.oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah 

menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan pertanyaan tertulis yang 

alternatif jawabannya pun telah disiapakan. 

2.) Wawancara Tidak Terstuktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan di tanyakan.
50

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak 

terstruktur terhadap informan yang dianggap dapat memberi informasi 

secara akurat. Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari:   
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a) Kepala Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar landbaw selaku 

penanggung jawab semua kegiatan pembelajaran. 

b) Guru mata pelajaran pendidikan Agama Islam madrasah Ibtidaiyah 

Mathla‟ul Anwar landbaw. 

c. Dokumentasi 

  Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan sejarah berdirinya Sekolah  Madrasah Ibtidaiyah 

Mathla‟ul Anwar landbaw Tanggamus dan letak geografis.
51

   

d. Teknik Analisis Data 

  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisanikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
52

 

  Sugiyono mengutip pendapat Miles and huberman (1984) bahwa 

aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jernih. Aktivitas 

                                                             
51

Suhairismi Arikunto,Prosedir Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktik,( Jakarta: Rineka 

Cipta,2010 ), h.274. 
52 Sugiyono, Op.Cit, h.330-331. 



 

dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan consultation 

drawing/verification.
53

 

1.) Reduksi data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
54

 Dalam kegiatan ini 

peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau mengkategorikan 

kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat diverifikasi. Pada tahap reduksi 

data, data yang dikumpulkan berupa observasi serta data interview 

mengenai implementasi pendidikan karakter melaui kegiatan keagamaan 

di MI Mathl‟aul Anwar landbaw Tanggamus.  

2) Display Data 

Display data ini merupakan salah satu dari teknik teknik analisis 

data. Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan display data. 

Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam 
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dengan setumpuk data.
55

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flow chart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah difahami tersebut.
56

 Yang akan digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Hal ini dalam mendisplaykan data implementasi pendidikan karakter 

melaui kegiatan keagamaan di MI Mathl‟aul Anwar landbaw Tanggamus 

kedalam urutan sehingga strukturnya dapat dipahami. 

3) Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan adalah usaha untuk mencari 

atau memahami makna atau arti, ketentuan, pola-pola, penjelasan, atau 

sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 
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peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 PENYAJIAN DATA LAPANGAN DAN ANALISIS DATA  

A. PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

1. Sejarah Berdirinya Madarasah Ibtidaiyah Mathlaul Anwar Landbaw 

Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar adalah Sekolah Tingkat Dasar (SD) 

yang bernafaskan Islam yang berada dibawah Naungan Yayasan Perguruan Islam 

Mathla‟ul Anwar Landbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Propinsi 

Lampung. Cikal bakal Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar Landbaw sudah ada 

sejak tahun 50-an. Embrionya berupa pengajian Kitab Kuning yang berlangsung di 

rumah para ustadz perantau dari Pulau Jawa. Pengajian tersebut dilaksanakan pada 

malam hari, sehabis sholat maghrib dan dilanjutkan sesudah sholat isya, serta sesudah 

sholat shubuh. Pengajian tersebut diikuti oleh anak-anak, remaja dan orang dewasa. 

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, masyarakat mengharpkan 

putra-putrinya tidak sekedar bisa mengaji. Mereka menginginkan putra-putrinya bisa 

baca tulis dan berhitung. Bahkan, mereka juga berharap nantinya juga mendapatkan 

ijazah, yang sebelumnya dianggap sesuatu yang rendah dan tak berguna dan dinamika 

politik yang terjadi pada awal tahun 60-an, dimana komunis melalui kader-kadernya 

melakukan provokasi dan agitasi di Lampung, membuat Kyai. Mas‟uddin dan H. 

Abdul Karim dijebloskan ke tahanan tanpa melalui proses peradilan. Tak jelas apa 

salah mereka, namun banyak pihak menyebutkan, itu hasil rekayasa komunis dalam 



 

memecah belah umat. Untunglah dua ulama yang sering memberikan pengajian di 

Landbaw itu dibebaskan. 

Belum lagi dengan misi yang dilakukan oleh kelompok agama lain, yang 

dengan gigih memanfaatkan kelemahan dan kekurangan umat Islam, membuat tokoh-

tokoh muslim di wilayah itu prihatin. Mereka berkesimpulan harus ada langkah untuk 

menghambat usaha mereka. Jika tidak, akan mengkhawatirkan perkembangan Islam 

di kemudian hari. 

Berangkat dari kekhawatiran semacam itu, pada tanggal 14 Agustus 1964 

didirikan sebuah bangunan lokal belajar semi permanen untuk kegiatan belajar 

mengajar. Tanah seluas 500 meter persegi itu merupakan wakaf dari Abdul Majid, 

Ahmad Galing dan Harto Dikromo. Bangunan tersebut merupakan tonggak sejarah 

berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar Landbaw. adapun pendiri Madrasah 

Ibtidaiyah Mathla‟ul Anwar adalah: Kyai. Mas‟uddin, KH. Nurshodik, KH. Zaini, 

KH. Masduki, Ustadz Effendi Fadhil, Ustadz Abdul Majid, Kyai. Ahmad Baidhowi 

dan Ustadz Ahmad Amin.  

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan tantangan masa depan umat 

Islam di Landbaw, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan agama 

maupun umum. Begitu pula besarnya animo masyarakat terhadap pendidikan yang 

dikelola Yayasan Perguruan Islam Mathla‟ul Anwar khususnya tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah. Dari Madrasah Ibtidaiyah ini kemudian dibukalah TK Roudlatul Athfal 

pada 1 Oktober 1981, Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada 16 Juni 1986, dan Madrasah 

Aliyah (MA) pada tahun 1989. 



 

 

 

 

2. Visi dan Misi MI Mathla’ul Anwar Landbaw  

a. Visi  

“Menjadikan MI Mathla‟ul Anwar Landbaw Madrasah kebanggaan 

Masyarakat”  

b. Misi  

1) Terwujudnya budaya madrasah yang islami 

2) Kwalitas output yang tinggi 

3) Keterampilan ibadah yang benar dan baik dengan wawasan ahlussunah 

wal jama‟ah 

3. Profil Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Mathla’ul Anwar Landbaw 

1) Nama Madrasah : MI.  Mathla'ul Anwar Landbaw 

2) Nomor Statistik Madrasah (NSM) : 111218060042 

3) NPSN : 10810623 

4) Alamat  

a. Desa : Landbaw  

b. Kecataman : Gisting 



 

c. Kab / Kota  : Tanggamus 

5) Status Kepemilikan Gedung : Perguruan / Yayasan 

6) Nama Perguruan/Yayasan :Perguruan Islam Mathla'ul  

   Anwar 

7) Nama Ketua Perguruan/Yayasan :AMIRUDDIN HARUN, S.Pd.I 

8) Nama Ketua Komite Sekolah : SIBROMLIZI, S.Pd. 

9) Nama Kepala Madrasah : AHMAD MA‟RUS, S.Pd.I 

NIP : 197604272005011004 

10)  Alamat Kepala Madrasah : Jl. Lapangan 17 Landbaw Kec.  

    Gisting Kab. Tanggamus 

11) E-mail : ahmadmarus50@yahoo.com 

12) NSS / NSM : 111218060042 

13) NPSN :10810623 

14) Jenjang Akreditasi : Terakreditasi "B"  

15) Nomor SK  :430a/BAP-SM/12-1.PG/RKO/2011 

16) Tahun Berdiri : 14 Agustus 1964 

17) Tahun Beroperasi : 14 Agustus 1964 

18) Kepemilikan Tanah ( Swasta ) : Perguruan / Yayasan 

19) Status Tanah : Tanah Wakaf(Bersertifikat ) 

20) Luas Tanah : 1.520 m2 

21) No. dan Tanggal SK Izin Oprasional : 131/MI/LS/1985 

22) No. dan Tanggal SK Akreditasi :430a/BAP-SM/12-1.PG/RKO/2011 

mailto:ahmadmarus50@yahoo.com


 

23) Jumlah Gedung/Local : 15 

24) Waktu Belajar : Pagi hari 

25) Keadaan Gedung : Ada 

26) Ruang Kepala Madrasah : Ada 

27) Ruang Guru : Ada  

28) Ruang Staff Tata Usaha : Ada 

29) Perpustakaan : Ada 

30) Lab. Komputer : Ada 

31) Jarak Tempuh 

a. Dari Madrasah/Sekolah Lain : + 2 Km 

b. Dari Ibukota/Kecamatan : + 3 Km 

c. Dari Ibukota/Kabupaten : + 10 Km 

d. Dari Ibukota Propinsi : + 80 Km 

 

4. Sarana dan Prasarana Sekolah Mi Mathlaul Anwar Landbaw 

Tabel 1 

Keadaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Mi Mathlaul Anwar Landbaw 
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Sumber : Dokumentasi Sekolah Mi Mathlaul Anwar Landbaw 

Tabel 2 

Jumlah Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

NO TUGAS GURU L P Jumlah 

1 Guru Mata Pelajaran 8 2 11 



 

2 Guru Kelas 9 9 18 

3 Penjaga Perpustakaan 1 - 1 

4 Tata Usaha 1 - 1 

5 Petugas Kebersihan 1 - 1 

6 Penjaga Sekolah 1 - 1 

Jumlah  22 11 33 

Sumber : Dokumentasi Sekolah Mi Mathlaul Anwar Landbaw 

 

Tabel 3 

Kualifikasi Pendidikan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 

NO JENJANG L P JUMLAH 

1 SMP 1 - 1 

2 SMA / MA 2 - 2 

3 D2 3 - 3 

4 S1 16 11 27 

5 S2 - - - 

6 S3 - - - 

JUMLAH  22 11 33 

Sumber : Dokumentasi Sekolah Mi Mathlaul Anwar Landbaw 

 

 

 

 

5. Macam-Macam dan Proses Kegiatan Keagamaan Yang Dilaksanakan di  MI 

Mathla’ul Anwar Landbaw 



 

a. Kegiatan Rutin   

Kegiatan rutin adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan disekolah 

setiap  harinya.  Kegiatan  rutin  yang  diadakan  di  Sekolah  MI Mathla‟ul 

Anwar  diantaranya:   

1) Pembiasaan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun)   

Kegiatan  ini  merupakan  rangkaian  awal  dari  kegiatan  yang  

setiap  hari  dilaksanakan disekolah. Pembiasaan 5S di-laksanakan 

dimulai dari guru  yang  senantiasa  menyambut  murid-muridnya  di  

pintu  gerbang  masuk  sekolah.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  Bapak 

Sudirman selaku  kepala  Waka  Kesiswaan  sekaligus  walikelas 4 

yang diwawancarai di ruang guru pada tanggal 31 Januari 2017 pukul  

08.00 diruang guru yang mengatakan bahwa:   

“Iya mas, jadi untuk awal dari pembelajaran setiap harinya di 

MI Mathla‟ul Anwar  ini  siswa  dibiasakan  untuk  5S  tadi,  

jadi  begitu  masuk  ke  gerbang  sekolah,  guru  langsung  

menyambut  siswa  dengan perasaan gembira, begitupun juga 

muridnya yang menyapa  gurunya, assalamu‟alaikum,, bu...pak  

secara  bergantian  dengan  bapak-ibu guru yang bertugas 

didepan”.  

 

Senada  dengan  pendapat  beliau,  pak sunyoto  selaku  Waka  

Kurikulum  menegaskan  bahwa kegiatan  ini  bertujuan agar siswa 

terbiasa  bersikap ramah  dan juga berkelakuan baik. Jadi kegiatan ini 

bukan hanya semata-mata kegiatan  biasa saja, akan tetapi menerapkan 

kebiasaan menyapa dan menghormati orang yang lebih tua. 



 

Keterangan beliau saat diwawancarai diruang guru pada tanggal  31 

Januari 2017 pukul 09.00, berikut ini: 

“Jadi guru akan merasa lebih dekat dengan siswanya, 

menyapa siswa,  dan  begitupula  dengan  siswa  yang  

menyapa  gurunya,  kemudian  salim,  maka  disitu  juga  aka  

terlihat  bagaimana  sikap  siswa  yang  diajarkan  sopan.  

Kadang-kadang  tidak  jarang  juga  guru-guru  menjumpai  

muridnya  ketika  masuk  gerbang  saja  sudah  murung atau 

lemas, nah begitu guru menanyai misalnya ada apa?  Kenapa?  

Hayo  senyum..  jadi  ya  antara  guru  dan  siswa  dai  mulai  

awal  masuk  gerbang  pun  ada  komunikasi  mbak.  Terus  

misalnya  ketika  bapak-ibu  guru  sambil  mengawasi,  

mungkin  yang  sudah  berangkat  lebih  awal  kan  sambil  

menunggu  bel  sambil  bermain  atau  menunggu  teman  

mereka  datang,  jadi  guru  mengawasi  juga.  Semisal ada 

anak-anak yang teledor atau lupa membuang sampah,  jadi  

guru  tanpa  ragu  langsung  menegur,  dimana  seharusnya  

dibuang dan memberi tahu apa salahnya, begitu”.    

 

 

Dengan demikian, pelaksanaan  5S  yang  setiap  hari  

dilaksanakan di sekolah dapat  menimbulkan  kebiasaan  silaturahmi  

antar  siswa  dengan  guru  maupun siswa dengan siswa lainnya. 

Pembiasaan ini juga tidak luput dari salah  satu  program  sekolah  

agar  siswa  tertanam  nilai  keagamaan  sejak  dini,  maka  dari itu 

sekolah menerapkan pembiasaan sejak awal.   

 

 



 

 

 

2) Membaca doa bersama sebelum memulai belajar 

Kegiatan  ini  rutin  dilaksanakan  oleh  sekolah  sebagai  

langkah  awal   dimulainya proses pembelajaran. Kegiatan ini sendiri 

sudah berlangsung sejak  awal berdirinya Sekolah MI Mathla‟ul 

Anwar  hal ini diceritakan dengan jelas  oleh bapak Ahmad mahrus  

Kepala  Sekolah  MI Mathla‟ul Anwar berikut ini : 

“Jadi kegiatan  keagamaan  ini  sudah  berlangsung  sejak MI 

Mathla‟ul Anwar  ini  berdiri, jadi  masuk sekolah ke sekolah  

bersalaman dengan bapak ibu guru. Itu yang di sebut 5S, 

gurunya  menyambut siswa di depan gerbang sekolah,  itu 

pembiasaan  yang  pertama,  kemudian  anak-anak  masuk  

kelas  setelah  bel  berbunyi.  Setelah itu selama 20 menit anak-

anak melaksanakan doa bersama  dimulai dari Al Fatihah, 

membac doa sebelum belajar, dan membaca surat- surat  

pendek”. 

 

Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari dari pembiasaan yang 

dilakukan  oleh  guru  hingga  menjadi  terbiasa  dilakukan  oleh  siswa  

di  Sekolah  MI Mathla‟ul Anwar sendiri.  Begitu pula  yang 

disampaikan oleh Siti Mashitoh  selaku  guru agama kelas 1 yang 

menyatakan bahwa: 

“Di sekolah MI Mathla‟ul Anwar  para  siswa  dibiasakan  dulu  

untuk  melakukan  kegiatan  rutin  yang  bersifat  religi,  nanti  



 

pasti  jika  sudah  terbiasa  di  sekolah  dirumah  pun  ia  akan  

melakukan  tanpa  disuruh.” 

 

Latar belakang diadakannya doa bersama disekolah ini pun bu 

Siti Mashitoh sebagai walikelas memberikan keterangan sendiri, 

berikut keterangan beliau saat diwawancarai diruang guru: 

“Jadi sekolah Mi Mathla”ul Anwar  punya alasan tersendiri 

mengapa  pembiasaan  ini  dilaksanakan, karena  kan  

pembiasaan- pembiasaan  seperti  itu  memang  simple  saja,  

tapi  jarang  yang  melakukannya.  di Mi Mathla”ul Anwar 

sendiri  kegiatan  pembiasaan  ini  sudah  sejak  awal  mas  

dilaksanakan.  Saya  saja  yang  sudah  lama  disini  juga  ikut  

memantau  perkembangannya. memang  dulu  kegiatannya  

tidak  seperti  ini,  tapi  tambah  tahun  semakin meningkat dan 

semakin lebih baik. Biar ada bedanya juga  sekolah  Mi 

Mathla”ul Anwar  yang  swasta  satu  dengan  lainnya  berbeda.  

Di  sekolah  swasta  A  misalnya,  tidak  ada  pembiasaan  

seperti  ini,  nah  di Mi Mathla”ul Anwar    ternyata  ada. kan  

bisa  jadi  daya  tarik  sendiri bagi sekolah”.  

  

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bpk Ahmad Mahrus selaku 

Kepala  Sekolah  Mi Mathla”ul Anwar  Aiman  pun  mempunyai  jawaban  

yang  hampir  sama,  berikut  wawancara  yang  dirangkum  saat  memberikan  

keterangan  di  Ruang  Kepala Sekolah :   

“Di sekolah MI Mathla‟ul Anwar ini sudah lama ada kegiatan 

pembiasaan ini. bahkan  semenjak  tahun pertama  berdirinya  sekolah  

ini.  Karena  memang  dari  pemimpin  yang  terdahulu  juga  

menginginkan  anak- anak terbiasa dengan perilaku dan adab baik, 

hanya saja  mungkin  pelaksanaannya  tidak  sebaik  yang  dulu.  Jadi  

seperti  anak  tangga,  semuanya bertahap. Semakin lama semakin ke 

atas, semakin lama  semakin baik. Ya Alhamdulillah ada kerja sama 



 

antar sekolah  dengan orang tua, jadi orang tua kebanyakan  merasa 

puas dengan  hasil belajar serta hasil pembiasaan tersebut”. 

Saat diwawancarai di Ruang Guru pula, Ibu Muhafidzoh selaku 

Koordinator  Keagamaan  sekaligus  Guru  Agama  di  Sekolah  Mi Mathla”ul 

Anwar  ini  memberikan pula tentang proses pelaksanaan kegiatan keagamaan 

rutinan ini,  berikut keterangan beliau :   

“disekolah mima sendiri itu ada dua kegiatan  keagamaan  yang  

dilaksanakan,  satu  rutin  atau  dikenal  dengan  pembiasaan,  terus  

yang  kedua  itu  yang  biasanya  disebut  PHBI  atau  Peringatan  Hari  

Besar  Islam.  Nah  untuk  yang  rutin  shalat  dhuhur  itu  juga  

merupakan  rangkaian  kegiatan  keagamaan  yang berbasis 

pembiasaan yang diterapkan disini. Nah untuk proses  pelaksanaannya  

sendiri  itu  juga  ada  waktunya.  Misalnya  5S  itu  waktu  guru  

menyambut  siswanya  di  depan  gerbang  sekolah,  itu  mulai jam 

06.30 sampai 06.40 jadi sekitar 10 menit, kadang belum  jam  06.30  

murid  juga  sudah  banyak  yang  datang,  lah  itu  diantisipasi  dengan  

guru  yang  datang  juga  lebih  awal.  Kemudian  yang  kedua  adalah  

doa  bersama,  itu  dilaksanakan  selama  kurang  lebih 20 menit, ada 

kok tuntunannya itu, jadi yang dibaca itu  apa  saja,  kan  ada  Al  

Fatihah,  terus  Doa  memulai  belajar.” 

 

3) Kegiatan melaksanakan Shalat Dhuha dan Dhuhur berjamaah    

 

Untuk pelaksanaan sholat berjamaah dhuha ini dilaksanankan ketika 

jam istirahat  berlangsung.  Pembiasaan  ini  dilaksanakan  dan  dipantau  

sendiri oleh  guru  Agama  yang  langsung  terjun  ke  kelas-kelas untuk 

melihat dan mendampingi siswa yang akan melaksanakan shalat dhuha. 



 

Pelaksanaan  shalat berjamaah  di  Sekolah  Mi Mathla”ul Anwar  ini  

dilaksanakan  di  dua  tempat,  yakni  di  mushola  untuk  kelas  3-6  SD.  

Sedangkan  untuk  kelas  1  dan  kelas  2  dilaksankan  dikelasnya  

masing-masing  dengan  diawasi oleh guru kelas/wali kelasnya. Ibu Siti 

Mashitoh menambahkan bahwa guru di  Mi Mathla”ul Anwar  sendiri  harus  

benar-benar  memantau  siswanya  pada  saat  melaksanakan sholat dhuha, 

dimulai dari pengambilan air wudhu hingga mengawasi gerakan sholat. 

Seperti yang dikatakn beliau berikut:  

”ketika jam bel istirahat bel berbunyi anak-anak  langsung  keluar  

dengan membawa  mukenah  (bagi  yang  perempuan)  dan  juga  

sajadah dan langsung meletakkan di Mushola. Setelah itu anak-anak 

secara bergiliran mengambil air wudhu. Nah, disini peran guru juga  

sangat  dibutuhkan  untuk  memantau  gerakan  si  anak  dalam  

berwudhu.  Kalau  seandainya  ada  yang  keliru,  guru  kan  bisa  

langsung  menegur  dan  memberi  tahu  yang  benar  serta  

memperbaiki.  Jadi  anak-anak  yang  lain  juga  paham  betul  mana  

geraka Demikian  keterangan  Pak  Puji,  guru  Agama  yang  

diceritakan  pada  tanggal  01  februarui  2017  pukul 10.00 bertempat 

di ruangan guru.”    

Begitupula dengan pelaksanaan shalat dhuhur, setelah bel 

istirahat shalat  dhuhur,  siswa  langsung  keluar  mengambil  air  wudhu  

dan  menuju  ke  masjid dan  kelas  masing-masing  untuk  melaksanakan  

shalat  dhuhur.  Seperti  yang  dikatakan pak Makhrus Selaku Guru 

Agama di ruang Guru berikut ini:  melaksanakan  shalat  dhuha,  dimulai  



 

dari  pengambilan  air  wudhu  hingga  mengawasi gerakan shalat. Seperti 

yang dikatakan beliau berikut:   

“Ketika bel waktu  shalat  Dhuhur  pun  anak-anak  langsung  

keluar  mengambil  mukenah  dan  kopyah,  langsung  ditaruh  

di  masjid  dan  bergegas  ambil  air  wudhu,  itu  bergantian.  

Jadi  ada  yang  antri  dibelakangnya.  Nah  tugas  kami  

sebagai  guru  pun  juga  harus  ikut  memantau  pelaksanaan  

tersebut,  karena  shalat  tidak  sah  apabila  wudhu  tidak  sah.  

Jadi  harus  memantau  lagi  begitu,  kalaupun  ada  yang  salah  

langsung  dibenarkan”. 

Begitu  pula  dengan  keterangan  dari  Kepala  Sekolah  Mi 

Mathla”ul Anwar  Pak Ahmad Mahrus  yaitu  yang mengatakan bahwa:  

“biasanya mereka langsung menuju ke  Mushola yang 

mengontrol  adalah  koordinator  agama  atau  guru  agama  

sekaligus  juga  bapak  ibu  guru  wali  kelas  masing-masing. 

Kadang-kadang kalau di masjid juga bapak guru yang 

mengimami begitu”. 

 

b. Kegiatan PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)   

 

Kegiatan PHBI atau Peringatan Hari Besar Islam yang diadakan di 

Sekolah  Mi Mathla”ul Anwar ini  diadakan  setiap  setahun  sekali  sesuai  

dengan  peristiwa  atau kegiatan memperingati dan merayakan hari-hari 

besar umat Islam. Misalnya,  Tahun Baru Islam 1 Muharram, dan lain-

lain. Di Mi Mathla”ul Anwar  juga  sering  sekali  mengadakan kegiatan 

tersebut,  acara  tersebut  biasanya  dilaksanakan  atau  diperingati  dalam  

serangkaian  acara  yang  disusun  secara  terstruktur  dan  juga  



 

membutuhkan  waktu  yang  lama  untuk  merencanakan  atau  

memprogram  acara  tersebut  sekaligus dalam pelaksanaannya. Mengenai 

pelaksanaan PHBI Ibu Siti Mashitoh selaku  guru kelas 1 mengatakan 

bahwa sekolah selalu rutin melaksanakannya, berikut  wawancara  yang  

dilaksanakan  pada  tanggal    04 februari  2017  di  Ruangan Guru :   

“Jadi memang sekolah ini rajin untuk pelaksanaan PHBI nya, 

karena apa, ya untuk membiasakan siswa juga untuk mengenalkan 

secara jelas ini lo peringatan Maulid Nabi, tentang sejarah Nabi  

mulai  dari  Lahir  sampai  Beliau  wafat,  oh  ini  yang  namanya  

memperingati  saja,  bukan  sekedar  itu,  tapi  sudah  ada proses 

penyaluran  pengetahuan  dari  kegiatan  tersebut.  ya  harapannya  

memang  siswa  harus  tahu  tentang  PHBI  itu  apa  saja  dan  

kapan, begitu. Adapun kegiatan memperingati hari besar islam 

(PHBI) di Sekolah Mi Mathla”ul Anwar sebagai bentuk kegiatan 

keagamaan dalam penanaman karakter  peserta didik dapat 

dijelaskan sebagai berikut:   

 

 

 

a) Memperingati Maulid Nabi   

Peringatan  Maulid  Nabi  ini  dilaksanakan  setiap  tahun  sekali  

setiap  bertepatan  dengan  kelahiran  Nabi  Muhammad  SAW.  Biasanya  

di  Sekolah  MI Mathla‟ul Anwar dilaksanakan Gebyar ada panggun, ada  

lomba, dan  juga  ceramah agama, seperti yang dikatakan Bapak Ahmad 

Mahrus selaku Kepala Sekolah di Sekolah  Mi Mathla”ul Anwar  berikut 

ini :   



 

“Disini kalok untuk pelaksanaannya memang setahun sekali, 

kita, rayakan  dengan  Gebyar  dan  juga  ada  lomba-lomba  

untuk  memperingatinya, biar ada variasinya”. 

Untuk tujuan secara  khusus  dari  sekolah  dalam  pelaksanaan  

kegiatan  keagamaan  di  sekolah  MI Mathla‟ul Anwar. Ibu Siti Mashitoh 

selaku Guru Agama kelas 1 memaparkan alasannya, saat diwawancara 

pada tanggal 04 februari   2017 di ruang guru berikut :   

“Biar siswa ada semangat-semangatnya untuk  melaksanakan  

peringatan  itu,  kalau  sejak  MI  mereka  sudah  mengerti  arti  

dari  Maulid  Nabi,  terus  beranjak  lebih  besar  pasti  mereka 

juga akan tahu dan juga akan mengerti artinya kenapa kok 

setiap tahun kita  melaksanakan Miladnya Nabi  Muhammad  

saw. Jadi  dari sejak  mereka  kecil  guru  juga  harus  

menanamkan  kebiasaan untuk mengetahui peringatan-

peringatan hari besar umat  muslim. 

Selain  itu,  Bu  Yusmiati  menambahkan  bahwa  murid-murd  

ini  perlu  ditanamkan  kebiasaan  baik  agar  tumbuh  menjadi  orang  

yang  baik.  Sebagaimana ungkapan beliau saat diwawancara di ruang 

guru pada tanggal 04 februari 2017 pukul 09.00 sebagai berikut:   

“Jadi begini, Kalau murid berpartisipasi kan jadi tau kalau  

sedang  merayakan  hari  Kelahiran  Nabi,  oh  kita sedang  

melaksanakan  peringatan  apa.  Kalau  murid  saja  tidak  

tertarik  melaksanakannya,  apa  lagi  memperingati  perayaan  

hari  besar,?  Kan  begitu  ya,  makanya  sekolah  MI 

Mathla‟ul Anwar  ini  melakukan  pembiasaannya  agar  siswa  

terbiasa  memperingatimya,  begitu”. 

 



 

b) Memperingati Isra‟ Mi‟raj 

 

Peringatan isra‟ mi‟raj merupakan salah satu peristiwa  dimana  

perintah  dari  Allah  untuk  melakukan  shalat  5  waktu  turun. 

Sebagaimana dengan peringatan Mualid Nabi SAW, di Sekolah sekolah  

MI Mathla‟ul Anwar  yang  dikatakan oleh  Ibu Muhafidzoh selaku 

Koordinator Keagamaan saat diwawancarai di ruang guru sebagai berikut:  

“Kegiatan selain pembiasann yang setiap dilaksanakan itu ada 

yang namanya kegiatan  keagamaan  PHBI  atau  Peringatan  

Hari  Besar  Islam.  Jadi  peringatan-peringatan  tersebut  

dilaksanakan  ya  sesuai  dengan  momennya.  Misalnya  

Maulid  Nabi  SAW  saat  bulan  Maulid,  biasanya  ada  

panggungnya.  Terus  lomba-lomba  begitu.  pengajian,  ada 

ceramahnya  juga, tentang peristiwa itu seperti apa”. 

kegiatan peringatan isra‟ mi‟raj menurut guru-guru di Sekolah MI 

Mathla‟ul Anwar  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  bernilai  positif  

sebagai  media  penyampaian  tentang  sejarah  perintah  shalat  dari  Allah  

melalui  Nabi  Muhammad  SAW dari setiap peristiwa tersebut.   

 

 

c)  Memperingati 1 Muharrom   

Pada  perayaan  1  Muharrom  sendiri  sekolah  melaksanakan  beberapa  

kegiatan  untuk  memperingati  kegiatan  tersebut,  diantaranya  adalah  

Gebyar  Muharrom yang dilaksanakan secara berselang-seling (Terbuka dan 



 

Tertutup),  perayaan  Milad  Sekolah  MI Mathla‟ul Anwar,  maupun  lomba-

lomba  yang  dilaksanakan oleh antar siswa mulai dari kelas 1-6, seperti yang 

dikatakan oleh ibu Siti Mashitoh di ruang kepala sekolah pada tanggal 6 

februari 2017 berikut ini:   

“Kalau untuk event  Muharrom  disini  kami  selalu  mengadakan.  

Seperti  yang  saya  jelaskan  tadi  bahwa  event  Muharrom  juga  

sebagai  peringatan  Milad sekolah  MI Mathla‟ul Anwar sendiri, jadi 

setiap Muharrom atau awal tahun Islam, sekolah  MI Mathla‟ul 

Anwar juga  berulang  Tahun.  Kebetulan  untuk  tahun  ini,  

peringatan  Muharrom  dilaksanakan  secara  terbuka,  artinya  kita 

mengundang  beberapa  sekolah  di Tanggamus  untuk  mengikuti  

lomba- lomba yang diadakan di sekolah ini. Seperti misalnya ada 

Festival  Anak  Sholeh  itu,  terus  lomba-lomba.  Dan  untuk  tahun  

depan  tertutup.  Tertutup  itu  artinya  kita  melaksanakan  kegiatan  

untuk  memperingati  Muharrom  hanya  bertempat  disekolah  saja,  

ya  biasanya  juga  ada  lomba  antar  kelas,  lomba  menghias  kelas 

juga, membaca Al-Quran , dan lain-lain”. 

d) Kegiatan Pondok Ramadhan dan Pesantren Kilat   

Kegiatan  pesantren kilat merupakan  kegiatan  yang  diadakan  setiap  

satu  tahun  sekali  untuk  memperingati  bulan  puasa  atau  bulan Ramadhan.  

Di  sekolah  MI Mathla‟ul Anwar kegiatan  ini  dilaksanakan  agar  siswa  

lebih  mendalami dan mengenal bulan puasa itu sendiri. Menurut keterangan 

Bpk Ahmad Mahrus  selaku  Kepala sekolah  MI Mathla‟ul Anwar saat  

diwawancarai  di  ruang  kepala  sekolah, mengatakan bahwa :   

“Untuk Kegiatan Pesantren kilat itu sendiri udah ada, jadi  setiap  

tahun  siswa  mengikutinya  dan  itu  bersifat  wajib.  Mengapa  



 

demikian?  Agar  supaya  mereka  juga  terlatih  dan  mengetahui  

pentingnya  berpuasa  serta  hikmah  dari  puasa  itu  sendiri”. 

Begitupula dengan ungkapan dari Ibu Yusmiati selaku guru agama di sekolah  

MI Mathla‟ul Anwar yang mengatakan bahwa :   

“Kegiatan rutin pesantren kilat ini bertujuan untuk mendidik serta 

memberikan pengetahuan kepada siswa bahwa sangat penting  untuk  

melaksanakan  puasa,  jadi  puasa  itu  bukan  karena  orang  tuanya  

puasa  jadi  ikut-ikutan  puasa.  Ya  memang  awalnya  kan  begitu, 

tetapi di sekolah  MI Mathla‟ul Anwar sendiri selalu ditanamkan 

kebiasaan  berpuasa sebagai perwujudan rukun islam. Masak orang 

islam tapi  tidak  puasa?  Jadi  anak-anak  bisa  mengerti.  Sedangkan 

kegiatan-kegiatan untuk mengisi pesantren kilatsendiri ada Tadarus Al 

Quran kemudian siraman rohani ini  biasanya  dilaksanakan  selama  3  

hari  dan  hari  terakhir  ditutup dengan acara buka bersama”. 

Sedangkan  untuk  proses  pelaksanaan  Pesantren kilat  sendiri  Bpk 

Sudirman selaku Waka Kesiswaan memiliki keterangan sendiri saat 

diwawancarai  di ruang guru pada tanggal 06 februari 2017 seperti berikut 

ini:   

“Biasanya untuk proses pelaksanaan pesantren kilat sendiri itu hanya 

dilaksanakan  kelas 6.  Jadi  agar  lebih  mendalami kegiatan rohani  

yang bisa diisi  saat bulan puasa.  Kalau  untuk  menginap  itu  setelah  

Adzan  Maghrib  kita  berbuka  dengan  Takjil  dulu,  kemudian  

Shalat  Maghrib,  setelah  itu  baru  berbuka  bersama  makan  begitu,  

setelah  itu  istirahat  sambil  berjamaah.  Setelah  itu  kita  

mengadakan  Tadarus  dan  semak  membaca Al-Qur‟an. Setelah 

selesai baru siswa  dipersilahkan  Istirahat.  Nah  Sahurnya  kita  

bersama,  kemudian  setelah  sahur  kita  shalat  Subuh  berjamaah.  

Setelah  Shalat  Berjamaah kita  mengadakan  Kultum subuh untuk 

anak-anak  yang  biasanya diisi oleh guru-guru”.  



 

Mengenai proses dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pesantren Kilat ini 

Ibu Yusmiati  mempunyai  keterangan  sendiri,  berikut  hasil  wawancara  

dengan  beliau di ruang guru :   

“Pesantren kilat diadakan setahun sekali dan pesertanya khusus kels 6 

saja, untuk persiapan menghadapi Ujian Nasional. Kegiatan ini  

dimaksudkan  agar  siswa  lebih  yakin  dan  juga  ada  pegangan  

untuk  melaksanakan  Ujian  Nasional.  Kan  begini,  biasanya  jika 

akan mendekati Ujian Nasional siswa mulai ada rasa takut, jadi  

dengan  kegiatan  Pesantren  Kilat  ini  diharapkan  siswa  tidak  takut  

menghadapi  Ujian  Nasional  bahkan  justru  lebih  siap  dan  lebih  

berani  menghadapi  Ujian  Nasional.  Dalam  kegiatan  ini  siswa  

menginap  disekolah  selama  kurang  lebih  3  hari  untuk  

melaksanakan  kegiatan  tersebut,  selama  diadakannya  pesantren  

kilat  siswa  melaksanakan  beberapa  kegiatan,  diantaranya  bersama.  

Sebagaimana  kegiatan  yang  lainnya  siswa  juga  antusias  

mengikuti kegiatan tersebut”. 

 

c. Peran  Sekolah  Dalam  Pelaksanaan  Kegiatan  Keagamaan  sebagai  

Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah   

Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Sekolah MI Mathla‟ul 

Anwar  yaitu  dengan  Bapak Ahmad Mahrus,  di  ruang  kepala  sekolah,  bahwa  

peran  sekolah  dalam  pelaksanaan  kegiaan  keagamaan  di  sekolah  juga  

mendukung karena peran sekolah dibutuhkan untuk proses pelaksanaan. Pihak  

sekolah juga ikut serta mulai dari perencanaan, pelaksanaan sekaligus evaluasi  

sebagai  hasil  dari  usaha  sekolah  dalam  mengimplementasikan  pendidikan 

karakter melalui kegiatan keagamaan berbasis pembiasaan tersebut. Berikut ini: 



 

“Sekolah dalam hal pelaksanaan pembiaaaan kegiatan keagamaan ini 

memberikandukungan  banyak.  Dalam  hal  ini  terlihat  selalu  menjadi  

bagian  dari  proses,  mulai  dari  merencanakan  program  kegiatan, 

membentuk panitia kegiatan, hingga berjalannya kegiatan  tersebut.  Ini  

terlihat  misalnya  ketika  pembiasaan  mulai  dari  5S  setiap  hari  dari  

sekolah  kan  ada  bapak-ibu  guru  yang  siap  menyambut siswanya, 

ketika pelaksanaan shalat dhuha dan dhuhur  pun  bapak-ibu  guru  

selalu  ikut  melaksanakan  sebagai  pengawas  atau koordinataor 

maupun ikut mengoreksi gerakan yang salah dari  siswa.  Ketika  ada  

PHBI  juga  seperti  itu,  guru-guru  aktif  menjadi  panitia.  Sekolah  

pun  sebagai  wadah  kegiatan  mereka  juga  mendukung  dengan  

memberikan  tempat  agar  dapat  melaksanakan  kegiatan  dengan  

baik.  Misalnya  kegiatan  Festival  Anak  Shaleh  yang  diadakan  saat  

Muharrom  pun  juga  sekolah  memberikan  fasilitasnya.  Intinya  dari  

pihak  sekolah  sangat  mendukung  terlaksananya kegiatan-kegiatan 

yang bernilai positif ”. 

Peran  sekolah  dalam  mendukung  terlaksananya  kegiatan  keagamaan  di  

Sekolah  MI Mathla‟ul Anwar   terlihat  dari  dukungan  fasilitas  sekolah  yang  

lengkap seperti adanya Mushola seagai tempat melaksanakan Shalat berjamaah,  

serta adanya Salon  yang digunakan  sebagai  salah satu guru untuk  memimpin  doa  

bersama  setiap  paginya,  hal  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh  Ibu Muhafidzoh  

selaku koordinator keagamaan sekaligs guru Agama di Sekolah MI Mathla”ul 

Anwar, bahwa :   

“Alhamdulillah kalau dukungan dari sekolah itu berupa Mushola  yang  

lumayan  besar  bisa  menampung  banyak  siswa,  kemudian  salon untuk doa 

bersama yang biasa dilakukan setiap pagi juga ada.  Jadi  kala  berbicara  

dukungan  dari  sekolah,  ya  sekolah  sangat  mendukung.  Selain  sebagai  

pelaksanaan  program  sekolah  juga  sebagai penanaman karakter keagamaan  

bagi  siswa. Jadi ketika di lirik  oleh  sekolah  lain  bisa  ada  nilai  positif  

sendiri  wah,  MI Mathla‟ul anwar  ternyata  ada  shalat  berjamaahnya,  

doanya  juga  bersama- sama. Begitu”. 



 

 

 

 

B. Analisis Data Dan Pembahasan 

Sebagaimana  yang  telah  kita  bahas  pada  bab-bab  sebelumnya,  telah  

ditemukan data yang memang peneliti harapkan,  baik data dari hasil penelitian  yang  

diperoleh  dari  hasil  wawancara  atau  interview,  observasi,  maka  selanjutnya 

peeliti akan melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut  dari hasil 

penelitian. Pada bab ini akan penulis uraikan bahasan penelitian yang  sesuai dengan 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Sesuai  dengan  teknik  analisis  data  yang  dipilih  oleh  peneliti  yaitu  

menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  deskriptif  yaitu  pemaparan  dengan  

menganalisis data yang telah peneliti kumpulan dari wawancara dan observasi  

selama  peneliti  mengadakan  penelitian  dengan  lembaga  tekait.  Di  bawah  ini  

adalah hasil dari analisis peneliti, yaitu :    

1. Pelaksanaan  Pendidikan  Karakter  Melalui  Kegiatan  Keagamaan  di  

Sekolah Mi Mathla’ul Anwar   

Proses pelaksanaan kegiatan keagamaan di sekolah MI Mathla‟ul Anwar  ini  

berbasis  pembiasaan,  dimana  siswa  yang  setiap  harinya  dibiasakan  melakukan  

kegiatan-kegiatan  keagamaan  maupun  kegiatan rutin  tersebut  sudah  dilakukan  

oleh  Sekolah  MI Mathalu‟ul Anwar  sesudah berdirinya sekolah tersebut.Kegiatan-



 

kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah dasar Ummu  Aiman diantaranya 

adalah kegiatan rutin dan kegiatan PHBI (Peringatan Hari  Besar  Islam).   

Kegiatan  Rutin  atau  yang  setiap  hari  dilaksanakan  disekolah   tersebut 

meliputi 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun), melaksanakan  bapak-ibu 

guru yang bertugas selama 2 menit, kemudian melaksanakan Shalat  Berjamaah  

Dhuha  pada  jam  istirahat  yakni  pukul  08.20,  setelah  itu  melaksanakan  Sahalat  

Berjamaah  Dhuhur  pada  jam  istirahat  ke  dua  yakni  pukul  12.10.  Sedangkan  

untuk  pelaksanaan  PHBI  (Peringatan  Hari  Besar  Islam) sendiri meliputi perayaan 

Maulid Nabi Muhammad saw,  serta  Pesantren  Kilat  setiap  tahunnya.   

Tujuan  diadakannya  kegiatan-kegiatan  tersebut  adalah  sebagai  

penanaman  karakter  pada  siswa  melalui  pembiasaan-pembiasaan  yang  

diterapkan  oleh  sekolah.  Kegiatan  keagamaan  yang  dilaksanakan  di  sekolah  

juga  merupakan  implementasi  dari  pendidikan  karakter  untuk  siswa.  Melalui  

pembiasaan, siswa diharapkan menjadi terbiasa untuk melakukan budaya religi  

dimanapun berada, baik disekolah, maupun diluar sekolah.   

Nilai  Religius  merupakan  salah  satu  nilai  yang  ada  pada  pendidikan 

karakter.  Sebagai  penerapannya  dalam  sekolah,  di  Sekolah  MI Mathla‟ul Anwar 

melaksanakan  program-program  sekolah  sebagai  perwujudan  visi  dan misi  

sekolah  dalam  membentuk  Insan  yang  Berkarakter  Islami.  Maka  dari  itu  



 

sekolah  melakukan  pembiasaan-pembiasaan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  

siswa, akan tetapi bersifat pembiasaan. 

Dengan  diadakannya  kegiatan-kegiatan  yang  bernuansa  religi  diseolah  

maka  akan  menjadikan  siswa  disekolah  maupun  diluar  sekolah  menjadi  terbiasa 

melakukan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) terhadap orang  lain,  terutama  

kepada  orang  yang  lebih  tua,  kemudian  menjadi  terbiasa  melaksanakan shalat 

secara berjamaah, dan yang terakhir lebih mendalami dan  memahami arti dari Islam 

itu sendiri.  

N

o 

Nama kegiatan Pelaksanaan Keterangan 

  Rut

i

n 

Tid

a

k

  

 

1 5S (Senyum, Sapa, Salam, 

Sopan, dan Santun)       

   Setiap hari 

2 

3 

Membaca surat 

pendek 

 

Sholat duha dan 

duhur berjama‟ah 

  

  

 

 

Setiap hari 

Setiap Hari senin-

kamis 



 

4 Maulid Nabi 

Muhammad 

SAW 

   Satu tahun sekali 

5 Peringatan Isra‟ 

Mi‟raj 

   Satu tahun sekali 

6 Peringatan 1 

muharrom 

   Satu tahun sekali 

7 Pesantren kilat    Satu tahun sekali 

khusus kelas 6 

 

2. Karakter yang Terbentuk dalam Kegiatan Keagamaan di Sekolah    

Doa bersama merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap hari pada hari 

aktif sekolah mulai hari senin sampai sabtu. Doa bersama diharapkan agar siswa 

terbiasa mengawali harinya untuk berbagai kegiatan apapun dengan mengharapkan 

Ridho dari Allah SWT. Doa bersama dilaksanakan setiap hari sebagaimana hasil 

wawancara sebagai berikut:     

Sekolah mengadakan doa bersama sebelum jam adalah bentuk dari 

penanaman karakter terhadap siswa. Karena bagaimanapun, kegiatan doa bersama 

mengandung banyak nilai positif yang akan banyak berpengaruh pada pribadi siswa. 

Disamping untuk mengharapkan Ridho dari Allah, doa bersama juga mengandung 



 

nilai kejujuran pada diri sendiri. Dengan berdoa berarti mereka sudah jujur dan sadar 

bahwa dirinya adalah hamba yang sangat lemah dan membutuhkan bantuan dari sang 

Khaliq. Mereka jujur pada dirinya  bahwa mereka hanya bisa meminta pertolongan 

kepada-Nya, dan mereka jujur  bahwa hanya Tuhanlah yang berhak disembah dan 

dimintai pertolongan. 

Kegiatan doa bersama disekolah secara tidak sadar telah menanamkan sikap  

kedisiplinan  terhadap  para  siswa.  Mereka  dilatih  untuk  menghargai  waktu  

dengan  mempergunakannya  pada  hal-hal  yang  bernilai  positif.  Waktu  adalah 

kesempatan, ketika tidak bisa digunakan dengan baik maka waktu akan  bersama  

dalam  sekolah,  diharapkan  para  siswa  juga  bisa  bersikap  disiplin  dalam  

kegiatan-kegiatan  lain  dan  di  ruang  yang  lebih  luas,  yaitu  di  tengah  

masyarakat. 

Misalnya  disiplin  untuk  membantu  orang  tua,  disiplin  untuk  menolong 

orang lain yang membutuhkan, disiplin untuk berkata jujur, disiplin  untuk 

menegakkan syiar Islam, serta disiplin dalam kegiatan-kegiatan lain yang  sekiranya 

bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain di sekitarnya. 

Selain itu, dalam kegiatan doa bersama  juga tersirat pembentukkan karakter  

untuk toleransi. Toleransi tersebut adalah bagaimana para siswa dapat  menghargai  

antara  satu  dengan  yang  lainnya.  Karena  sebagaimana  diketahui  bahwa dalam 

sekolah terdapat banyak siswa yang bisa saja berbeda stratifikasi  sosialnya,  

karakternya,  tingkah  lakunya,  tingkat  pengetahuannya,  tingkat  ekonominya  dan  

semacamnya.  Perbedaan-perbedaan  tersebut  tentunya  bisa  saja  menjadi pemicu 



 

konfilik antar siswa  jika tidak dikokohkan dengan  sikap  toleransi,  sikap  saling  

menghargai  antara  satu  sama  lain.  Nah,  ketika  siswa  pada  taraf  yang  sama  

derajatnya;  sama-sama  siswa  dan  sama-sama  hamba Allah yang mengharapkan 

ridha dan pertolonganNya. 

Doa bersama sudah pasti dilakukan bersama-sama. Walaupun dipimpin oleh 

seorang pemandu, akan tetapi doa dimasing-masing kelas tetap dibaca secara 

serentak oleh para siswa, sehingga doa terbaca secara rapi dan  indah. Dengan 

pembacaan bersama tersebut, siswa dapat menjadisadar bahwa  kebersamaan  sangat  

diperlukan  dalam  kehidupan  ini,  bersama-sama  dalam  memohon  kepada  Allah,  

bersama-sama dalam mengharap Ridha-Nya, dan bersama-sama untuk mulai 

menuntut ilmu.   

Nilai  utama  dalam  shalat  berjamaah  yaitu  keimanan  dan  kepatuhan  

kepada  Tuhan,  kerukunan  dan  persaudaraan,  berbuat  baik  dan  menjauhi  

kemungkaran sebagaimana telah dijelaskan. Di samping  itu, shalat berjamaah  juga  

mengajarkan  sikap  kedisiplinan.  Kedisiplinan  dalam  shalat  berjamaah  terlihat  

pada  keterkaitannya  dengan  waktu. 

Setiap  shalat  memiliki  waktunya  sendiri,  dan  satu  shalat  (misalnya  

ashar)  tidak  boleh  dilakukan  di  lain  waktu  yang  telah  ditentukan  kecuali  

Dengan adanya halangan syar‟i. dengan penjelasan  lain  bahwa  kedisiplinan  dalam  

shalat  terlihat  dengan  adanya  kedisipilan  waktu  dalam  melaksanakan  shalat.  

Ketika  adzan  berkumandang  semua  warga  sekolah,  termasuk  siswa,  bergegas  

menuju  masjid  untuk  melakukan  Shalat  berjamaah.  Di  Sekolah  Dasar  Ummu  



 

Aiman,  shalat  berjamaah  dipimpin  langsung  oleh  siswa  yang  telah  baligh,  

terkadang  juga guru yang ikut berperan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. 

Selanjutnyan nilai kebersamaan juga terimplementasi dalam kegiatan sholat 

berjamaah. Ketika azan telah dikumandangkan maka tidak ada status huru dan guru,  

murid,  pedagang,  petani  atau  yang  lainnya,  semuanya  bersama-sama  bergegas 

ke surau atau masjid, berwudu  bersama dengan gerakan  yang sama,  berdzikir  

bersama,  bertakbir  bersama,  rukuk  bersama,  sujud  bersama  hingga  salam  

bersama. Jika dihayati  secara  seksama,  nilai kebersamaan dalam  shalat  berjamaah 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti buang sampah  bersama,  

menjaga  keamanan  bersama,  belajar  bersama  dan  lain  sebagainya.  Hasil  dari  

kebersamaan  sangat  terlihat,  misalnya  dalam  hal  pekerjaan  maka  akan lebih 

cepat terselesaikan, dalam belajar bersama dapat faham secara cepat  karena bisa 

sharing bersama.    

Intinya,  dalam  shalat  berjamaah  para  siswa  diajarkan  agar  selalu  ikhlas  

dalam  beramal,  tanpa  melihat  terlebih  dahulu  imbalan  apa  yang  akan  

diperolehnya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, para siswa menjadi saling  

tolong  menolong  dalam  kebaikan,  saling  membantu  ketika  ada  pekerjaan,  

tentunya sebagai orang  yang  ikhlas  mereka dapat dengan suka hati dan tanpa  rasa 

dengki. 

Dalam Shalat berjamaah sebagaimana dijelaskan akan berkumpul dalam  satu  

baris,  dimana  antara  satu  jamaah  dengan  jamaah  lain  beraneka  ragam,  mulai  

dari  umurnya,  kelasnya,  tingkat  ekonominya,  kelas  sosialnya  dan  yang  lainnya.  



 

Akan  tetapi,  dalam  shalat  berjamaah  perbedaan-perbedaan  tersebut  tidaklah 

berarti,  karena  semuanya  akan  menjadi  saling  menghormati.  Antara  yang  kaya  

dan  yang  miskin,  antar  yang  tua  dan  yang  lebih  muda  dan  yang lainnya harus 

saling menghormati karena mereka pada hakikatnya adalah sama-sama hamba Allah 

yang sedang menghadapnya. 

 

3. Strategi Yang dilakukan Oleh Pihak Sekolah Dalam Keberhasilan  

Penanaman Pendidikan Karakter 

Dengan  menggunakan  metode  pembiasaan  yang  dilakukan  di  dalam  

sekolah,  MI Mathla”ul Anwar sejauh  ini  telah  berhasil  melaksanakan  program- 

program  sekolah  yang  sudah  direncanakan.  Dalam  proses  pelaksanaannya  pihak  

sekolah  MI Mathla”ul Anwar  selalu  memberikan  dukungan  kepada  siswanya 

sehingga pelaksanaan penanaman karakter melalui pembiasaan dapat  berjalan sesuai 

dengan rencana.  

Dukungan  berupa  fasilitas  yaang  memadai  dan  juga  sarana  yang  baik  

terlihat di sekitar sekolah, seperti adanya masjid sebagai tempat melaksanakan  

Shalat berjamaah, serta adanya Salon yang digunakan sebagai  salah satu guru  untuk 

memimpin doa bersama setiap paginya.    

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

A. kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  

bahwa  pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan 

sebagai  berikut :   

1. Perencanaan dan pelaksanaannya: Jadi, sebelum jam belajar dimulai ada yang 

namanya Kegiatan rutin, yang terdiri dari 5s, doa bersama setiap mulai 

pembelajaran, Shalat Dhuha Berjamaah, maupun Dhuhur. 

2. Adanya Materi yang diajarkan melalui kegiatan keagamaan yaitu: Kegiatan  

PHBI,  yang  terdiri  dari  Maulid  Nabi  Muhammad  saw, Isra‟ Mi‟raj, 1 

muharrom, dan Pesantren Kilat atau Pelaksanaan melalui mata  pelajaran 

dengan cara menyisipkannya dalam materi pelajaran atau  pesan-pesan  moral  

dari  guru  dan  melalui  budaya  sekolah  yang  terdiri  dari  budaya  yang  ada 

di kelas, sekolah, dan  luar  sekolah. 

3. Metode yang dipakai yaitu: keteladanan  yang  diberikan  guru,  dan  

pengkondisian  sekolah yang diciptakan sedemikian rupa.  Peran sekolah 

dalam mendukung pelaksanaan nilai karakter  dalam  pendidikan  karakter  

yaitu  menyediakan  fasilitas-fasilitas  yang di gunakan untuk mendukung 

terlaksananya program-program  yang diadakan  di  sekolah,  memberikan  

izin kepada guru yang mempunyai ide untuk mengadakan  suatu  program  



 

kegiatan,  mendukung  adanya  kegiatan-kegiatan  yang  ada  di  luar  sekolah,  

serta memberikan teladan yang baik bagi siswa.   

4. Tujuan pembentukkan karakter pada dasarnya adalah mendorong lahirnya 

anak yang baik  dan mempunyai karakter yang melekat pada diri peserta 

didik. yakni  baik  tingkah  laku sehari-hari dari dalam diri maupun luarnya, 

kegiatan-kegiatan jiwanya, maupun filsafat hidup dan kepercayaannya 

menunjukkan pengabdian kepada Allah SWT. Hal ini dapat dibuktikan Bahwa 

Dengan mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin dapat mewujudkan atau 

mengaplikasikan iman ke dalam suatu bentuk perilaku keagamaan sehingga 

dapat menjadikan akhlak atau karakter peserta didik berakhlakul karimah. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan  kesimpulan,  maka  saran  yang  dapat  disampaikan  oleh  

peneliti adalah sebagai berikut:   

1. Sekolah  hendaknya  terus  berupaya  mendukung  penanaman  karakter 

peserta  didik  melalui  pembiasaan-pembiasaan  yang  dilakukan  oleh  

sekolah sesuai dengan program yang sudah berjalan. 

2. Sekolah lebih mengoptimalkan fasilitas-fasilitas  yang  ada  untuk  melakukan 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang belum ada di sekolah. 



 

3. Bagi  orang  tua  hendaknya  juga  mengontrol  kegiatan  anak  dirumah,  

terlebih dalam pelaksanaan pembiasaan sebagai dukungan dari orang tua 

dengan adanya penanaman karakter religius dari pihak sekolah.   

4. Evaluasi yang digunakan bagi peserta didik yang kurang disiplin dalam 

menjalankan pembiasan-pembiasaan rutin yang dilakukan disekolah ada dua 

pilihan, yaitu: 

a. Teguran dari wali kelas melalui buku aktivitas keseharian siswa 

selama disekolah 

b. Peringatan kepada wali murid untuk peserta didik melalui waka 

kesiswaaan 

 

C. Penutup  

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Karena berkat rahmat, hidayah dan taufik-Nya 

penulis memiliki kemampuan melaksanakan penulisan skripsi ini.  

Penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini, mulai dari proses awal sampai 

akhir. Semoga bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang dapat 

membahagiakannya dan menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.  



 

Walupun penulis sudah berusaha dengan maksimal, namun penulis menyadari 

bahwa kekurangan dan kesalahan telah menjadi suatu keniscayaaan atas diri manusia. 

Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.  

Akhirnya hanya Allah yang menjadi tumpuan untuk memohon pertolongan, 

semoga memberikan kemanfaatan atas skripsi ini, bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Amiiin. 
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Instrumen penelitian 

A. Pedoman wawancara 

1. Daftar pertanyaan untuk kepala sekolah MI Mathla’ul Anwar 

a. Bagaimana pelaksanaan pembiasaan kegiatan keagamaan disekolah? 

b. Apa saja kegiatan-kegiatan yang ada disekolah sehubungan dengan 

penanaman pendidikan karakter disekolah? 

c. Strategi apa yang digunakan dalam menanamkan karakter disekolah? 

 

2. Daftar pertanyaan untuk guru MI Mathla’ul Anwar 

a. Bagaimana kondisi siswa disekolah? 

b. Apa saja kegiatan yang bersifat pembiasaan yang diajarkan disekolah? 

c. Sejak kapan diadakannya metode pembiasaan tersebut, dan mengapa? 

d. Bagaimana respon yang diterima siswa? 

 

3. Pedoman observasi 

a. Bagaimana sikap dan perilaku siswa disekolah? 

b. Bagaimana respon siswa ketika bertemu atau berhadapan dengan guru-

guru disekolah? 

c. Bagaimana gaya bicara dan akhlak siswa terhadap orang lain yang lebih 

tua darinya? 

 


