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ABSTARAK 

 

Permasalahan yang dihadapi di SDN 1 Talang Beringin adalah siswa kurang 

disiplin dan karena terpengaruh dari lingkungan luar yang selalu ingin main, 

dalam pembelajaran siswa sering tidak memperhatikan guru dalam hal ini 

memilih dan menggunakan peran penanaman karakter disiplin di SDN 1 

Talang Beringin Tanggamus Tahun Ajaran 2016 / 2017  

 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar 

belakang SDN 1 Talang Beringin. Pengumpulan data dilakukan dengan 

mengadakan observasi (pengamatan), dokumentasi dan wawancara. Analisis 

data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil 

dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. 

 
Latar belakang penelitian ini ialah bahwa disiplin dan tanggung jawab merupakan 

hal yang sangat penting agar sekolah menjadi sebuah lembaga pembentukan diri 

untuk mencapai kesuksesan. Menipisnya kesadaran bahkan hilangnya untuk 

bersikap disiplin dan tanggung jawab pada siswa yang menjadikan 

menghambatnya kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan penanaman 

karakter yang baik untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal terutama 

pembelajaran PAI serta untuk mengendalikan perilaku siswa. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang 

Pelaksanaan penanaman disiplin dan tanggung jawab siswa dan hasil dari 

penanaman karakter disiplin dan tanggung jawab tersebut. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui pelaksanaan penanaman karakter 

disiplin dan tanggung jawab siswa melalui pembelajran PAI di SDN 1 Talang 

Beringin 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan peran penanaman 

karakter dan tanggung jawab yaitu untuk penanaman karakter disiplin 

dilakukan dengan beberapa kaidah yang dilakukan guru, antara lain konsisten, 

bersifat jelas, menghadiahkan pujian, memberikan hukuman, bersikap luwes, 

bersikap tegas, melibatkan siswa. Begitu juga untuk penanaman sikap 

tanggung jawab yang dilakukan dengan beberapa kaidah yang dilakukan guru, 

antara lain memulai dari tugas-tugas sederhana, menebus kesalahan saat 

berbuat salah, segala sesuatu mempunyai konsekuensi, sering berdiskusi 

tentang pentingnya tanggung jawab. 2) Hasil peranan penanaman karakter dan 

tanggung jawab siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam adalah 

banyaknya peningkatan dari waktu ke waktu. Dapat dikatakan bahwa siswa 

sudah banyak mengalami peningkatan dan mempunyai kesadaran untuk 

memiliki sikap disiplin dan tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 


