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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum SD Al-Kautsar Bandar Lampung 

1. Sejarah berdirinya SD Al-Kautsar Bandar Lampung 

Yayasan Perguruan Al-Kautsar dirintis oleh kelompok pengajian 

Al-Amal di Bandar Lampung yang dipimpin oleh Drs.H. Syamsudin 

Thohir. Kelompok pengajian ini beranggota unsur Muspida Tingkat I 

dan seluruh kepala Dinas/Kanwil Tingkat I, Rektor Unila, Rektor IAIN 

Radin Intan, dan unsur tokoh masyarakat yang beragama Islam. 

Kelompok pengajian Al Amal secara rutin melakukan diskusi dan 

pengajian bulanan di kediaman anggota secara bergilir. Dalam 

perjalanannya kelompok pengajian ini terus berkembang seiring 

dengan berjalannya waktu keanggotaannya bertambah dengan para 

Bupati/Walikota, Kepala Bidang pada unit kerja di Provinsi Lampung. 

 

Pada Januari 1991 dalam sebuah kegiatan pengajian Al–Amal 

dibahas beberapa isu penting khususnya dalam bidang pendidikan 

antara lain : 

1. Relatif rendahnya kwalitas sekolah umum dan sekolah agama di 

Provinsi Lampung. 

2. Masyarakat Lampung memiliki kecendrungan untuk 

menyekolahkan putra putrinya ke luar Lampung terutama ke 

sekolah unggul di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung  baik sekolah 

umum, sekolah Islam, maupun sekolah non Islam 

3. Di Bandar Lampung tidak tersedia sekolah umum unggul 

bernapaskan Islam yang berkualitas dan memiliki sistem 

pengajaran yang berkualitas seperti yang diharapkan masyarakat. 

4. Persaingan yang semakin berat bagi siswa lulusan dari Lampung 

untuk memasukii sekolah unggul di Lampung 
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Mencermati beberapa kondisi tersebut di atas maka disepakati untuk 

segera membangun suatu lembaga pendidikan yang bernapaskan Islam 

dan bermutu di Provinsi Lampung. 

 

Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka pada Mei 1991 

dibentuk Panitia Persiapan Pendirian SMP dan SMA yang diberi nama 

“Nurul  Ulum“ dengan Yayasan yang menaungi bernama Yayasan 

Nurul Ulum  (cahaya Ilmu). Tahun pelajaran 1991-1992, SMP dan 

SMA Nurul Ulum mulai menerima siswa baru dan untuk sementara 

waktu siswanya dititipkan di SMPN 2 Tanjungkarang dan SMAN 2 

Tanjungkarang. 

 

Pada November 1991 diadakan pertemuan khusus antara Ibu Sri 

Mulyati Poedjono Pranyoto (Istri Gubernur Lampung priode 1990-

2000),                   Drs Syamsudin Thohir (Ka Kanwil Agama Provinsi 

Lampung), dan Ir. Harris Hasyim, MA (Kepala  bidang Ekonomi 

Bappeda Provinsi Lampung), menghasilkan kesepakatan untuk 

mengganti nama Nurul Ulum. Dalam diskusi  yang mendalam itu ibu 

Sri Mulyati Poedjono Pranyoto menawarkan nama Al Kautsar (nikmat 

yang banyak) yang kemudian disepakati.   

 

Pada 16 November 1991 kelompok pengajian Al-Amal menetapkan 

nama-nama pengurus Yayasan Al-Kautsar sebagai berikut. 

1. Bapak Poedjono Pranyoto sebagai Pelindung (Gubernur 

Lampung ) 

2. Ibu Sri Mulyati Poedjono Pranyoto sebagai Ketua  

3. Bapak Man Hasan sebagai Anggota 

4. Bapak Drs. Fauzie Shaleh sebagai Anggota 

5. Bapak Alhusniduki Hamim,SE. M.Sc., sebagai Anggota 

6. Bapak Ir. Harris Hasyim, M.A sebagai Sekretaris 

 



74 
 

Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 1992 ditetapkanlah Perguruan                

Al-Kautsar yang merupakan sebuah lembaga Pendidikan di bawah 

naungan Yayasan Al-Kautsar, yang kemudian ditetapkan menjadi hari 

jadi Perguruan Al-Kautsar. 

 

SD Al-Kautsar berdiri pada Tahun 1995 dengan izin operasional 

tanggal       17 Juli 1995, pada saat itu hanya memiliki  sumber daya 

manusia sejumlah    7 orang  yaitu : 5 orang guru DPK, 1 orang guru 

agama, dan Kepala Sekolah, Pada tahun Pertama SD Al-Kautsar telah 

menerima Siswa sebanyak 204 orang yang terbagi menjadi 5 kelas.  

 

Pada tahun 1997 dikeluarkan status Akreditasi tertanggal 24 Maret 

1997 nomor 1117/112.BI/u/1997 dengan status diakui dikeluarkan oleh 

Departemen pendidikan Provinsi Lampung. Sejak tahun 2005 hingga 

sekarang SD Al-Kautsar mendapat sertifikat Akreditasi Sekolah dari 

Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASN) dengan peringkat A (amat 

baik)  

 

2. Profil SD Al-Kautsar Bandar Lampung 

 

2.1 Identitas Sekolah 

1. Nama Sekolah   : SD Al Kautsar Bandar Lampung 

2. Status    : Swasta 

3. NSS    : 102126010010 

4. NPSN    : 10807292 

5. Alamat    : Jln. Soekarno Hatta Depan Islamic  

 Centre,Rajabasa Bandar Lampung 

6. Kecamatan   : Rajabasa 

7. Kota    : Bandar Lampung 

8. Provinsi   : Lampung 

9. Kode Pos   : 35144 
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10. Telephone    : (0721) 781680 

11. E-mail     : sdalkautsarbalam@gmail.com 

12. Waktu Penyelenggaran KBM  : Pagi 

13. Akreditasi    : A 

14. SK Akreditasi    : 123/BAP-SM/12-LPG/2016 

15. Tanggal Akreditasi   : 17 September 2016 

16. Tahun didirikan   : 1995 

17. Status Tanah    : Yayasan 

18. Status Kepemilikan   : Yayasan 

19. Luas Tanah    : 12000 m
2
 

20. Nama Kepala Sekolah   : Drs. Hi. Yus Indra, MM 

21. NIP     : 19641228 1987 0001 

22. Nomor SK Kepala Sekolah  : 218/9-AK/SK-KP/2014 

23. Masa Kerja Seluruhnya  : 30 tahun 0 bulan 

24. Ketua Komite Sekolah  : Hi. Santori Hasan, SH 

 

 

 

2. 2 Visi, Misi dan Tujuan  

 

Visi   : “ Unggul, Islami, Global “ 

Misi  :  

1. Membangun sekolah yang berkualitas dan memiliki 

keunggulan dalam pendidikan umum dan keislaman. 

2. Mewujudkan sekolah yang sehat kondusif, islami dan asri 

berwawasan lingkungan. 

3. Meningkatkan kualitas lulusan dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan teknologi, seni dan budaya berorientasi pada kecakapan 

hidup. 

4. Menciptakan profesionalisme dan penghargaan kepada guru 

dan karyawan. 

mailto:sdalkautsarbalam@gmail.com


76 
 

5. Menciptakan sistim pengelolaan sekolah yang dinamis, 

demokratis dan dipertanggungjawabkan. 

6. Meningkatkan kerjasama antar warga sekolah dan dengan 

instansi terkait. 

7. Meningkatkan loyalitas guru, karyawan dan siswa sebagai 

warga sekolah, dengan mengakkan peraturan yang tepat sesuai 

dengan kedudukan masing-masing dan menjalin komunikasi 

yang baik untuk menjamin hubungan kerja yang harmonis. 

8. Membentuk siswa yang sehat jasmani dan cinta tanah air 

melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

Tujuan  : 

1. Membentuk manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

2. Membentuk manusia yang memiliki wawasan ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi yang berkualitas. 

3. Membentuk manusia yang  berakhlakul karimah, peduli atas 

dirinya dan lingkungan sekitar. 

4. Membentuk manusia yang  cinta tanah air dan bangsa. 

5. Membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani 

 

2.3 Sarana dan Prasarana 

 

1. Gedung sekolah berlantai 2 dan 3 dengan 41 ruang kelas ber AC 

2. Memiliki Kelas Plus dan kelas unggul 

3. Ruang Kepala Sekolah  

4. Ruang Guru 

5. Ruang UKS/M 

6. Ruang rapat/pertemuan 

7. Ruang Kesenian 

8. Mushala 

9. Perpustakaan 

10. Lapangan Olahraga  
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11. Outbound  

12. Kantin  

13. Poliklinik  

14. Laboratorium Komputer 

15. Laboratorium Bahasa 

16. Ruang Sahabat Keluarga (pendidikan keluarga) 

17. Kebun apotek hidup/toga/warung hidup/kolam ikan 

18. Parkir 

19. Internet Hotspot 

 

2.4 Kurikulum 

1. Tahun Pelajaran 2013/2014 SD Al Kautsar memberlakukan Kurikulum 

2013 sebagai sekolah percontohan yang ditunjuk oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI 

2. Kelas Plus, merupakan kelas khusus yang menggunakan  dwi bahasa. 

Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pengantar Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris. 

3. Kelas Unggul,  merupakan kelas khusus yang terdiri dari siswa yang 

memiiliki prestasi diatas nilai rata-rata dan diseleksi secara khusus. 

4. Kelas Reguler, adalah kelas yang menampung siswa di luar kelas Plus 

dan Unggul 

 

2.5 Data Guru Dan Siswa 

 

Tabel 2.1 Jumlah guru 

No Mata Pelajaran Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Guru Pendidikan Agama 

Islam 
4 4 8 

2 Guru Kelas 15 37 52 

3 Guru PJOK 3 1 4 

4 Guru Bahasa Lampung 0 2 2 

5 Guru Bahasa Inggris 1 3 4 

6 TU/Operator 2 3 5 

7 Pustakawan 0 1 1 
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8 Pembantu Umum 1 0 1 

9 Tenaga Kebersihan 5 1 6 

Jumlah 31 52 83 

 

Tabel 2.2 Keadaan Pendidikan Guru 

No Pendidikan Guru Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 SMA 2 2 4 

2 D-1 0 0 0 

3 D-2 0 2 2 

4 D-3 0 3 3 

5 S-1 3 49 52 

6 S-2 2 2 4 

Jumlah 7 63 70 

 

Tabel 2.3 Keadaan Siswa 

No Tahun Pelajaran Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 2011 / 2012 1026 883 1909 

2 2012 / 2013 1011 910 1921 

3 2013 / 2014 994 923 1917 

4 2014 / 2015 991 909 1900 

5 2015 / 2016 972 908 1844 

6 2016 / 2017 936 904 1840 

Jumlah 5930 5437 10395 

 

 

 

2.6 Data Perkembangan Siswa 

 

Tabel 2.4 Perkembangan dan Rombangan Belajar per Kelas 

No Tingkat/ Kelas 

Perkembangan Siswa  

Ruang 

Kelas TP 
2016/2017 

 

Ruang  

Kelas TP 
2016/2017 TP 2014/2015 

 

TP 

2015/2016 

 

TP 

2016/2017 

 

1 I 313 293 283 8 8 

2 II 315 314 295 8 8 

3 III 305 313 322 8 8 

4 IV 318 305 310 8 8 
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5 V 333 320 311 8 8 

6 VI 316 335 319 8 8 

Jumlah 1900 1880 1840 48 48 

 

Tabel 2.5 Siswa Baru Kelas I, Megulang, Putus Sekolah, dan Lulus 

No Tingkat/ Kelas 

Perkembangan Siswa Ruang 

Kelas TP  

2016/2017 

Ruang 

Kelas TP  

2016/2017 TP 

2014/2015 

 

TP 

2015/2016 

 

TP 

2016/2017 

 

1 I 283 - - - 283 

2 II 295 - 7 - 302 

3 III 322 - 15 - 337 

4 IV 310 - 7 - 317 

5 V 311 - 9 - 320 

6 VI 319 - 1 - 320 

Jumlah 1840 - 39 - 1596 

 

 

Tabel 2.6 Tingkat Penguasaan Siswa 

No Mata Pelajaran 

NEM Rata-Rata  

Ket 

TP 2013/2014 

 

TP 2014/2015 

 

TP 2015/2016 

 

1 PKn 8.72 85.95 76.02  

2 Bahasa Indonesia 7.83 79.18 77.92  

3 Matematika 7.05 72.41 66,50  

4 IPA 6,90 70.81 76.77  

5 IPS 8.54 75.68 75.07  

 

 

 

2.7 Data Fasilitas Sekolah 

 

Tabel 2.7 Daftar Ruang lantai 1, 2 dan 3 

No Jenis Ruangan  
Jumlah 

Ruang 

Kondisi 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 41 Ruang Baik - - 

2 Ruang Perpustakaan 1 Ruang Baik - - 

3 Ruang Tata Usaha 1 Ruang Baik - - 
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4 Ruang Pimpinan 1 Ruang Baik - - 

5 Ruang Guru 2 Ruang Baik - - 

6 Musholah 2 Ruang Baik - - 

7 Ruang UKS/M 1 Ruang Baik - - 

8 Ruang Rapat 1 ruang Baik - - 

9 Jamban/ Toilet   Baik - - 

  
Kamar Mandi Siswa 

Putra 
35 Ruang 

Baik - - 

  Kamar Mandi Siswa Putri 15 Ruang Baik - - 

  Kamar Mandi Guru 5 Ruang Baik - - 

10 Ruang Ketrampilan 1 Ruang Baik - - 

11 Ruang Sirkulasi 658 m
2
 Baik - - 

12 Tempat Olahraga ±10.000 m
2
 Baik - - 

13 Kantin Sekolah 1 Unit Baik - - 

  Kamar Mandi kantin 1 ruang Baik - - 

14 
Ruang Pendidikan 

Keluarga 
1 Ruang 

Baik - - 

15 Gudang 2 Ruang Baik - - 

 

 

Tabel 2.8 Infrastruktur 

No Infrastruktur 
Jumlah  

(Buah) 

Kondisi 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Pintu Gerbang 4 Baik - - 

2 Pagar Keliling 1  Baik - - 

3 Tiang bendera 1  Baik - - 

4 Westafel 28 Baik - - 

5 Kotak sampah 100 buah Baik - - 

6 Tempat Parkir 2 Unit Baik - - 

7 Outbound 5000 m
2
 Baik - - 

8 Free Hotspot area 1 Ruang Baik - - 

 

Tabel 2.9 Sanitasi Air bersih 

No Infrastruktur 
Jumlah 

Ruang 

Kondisi 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Kamar mandi Siswa Putra 35 Ruang Baik - - 

2 Kamar mandi Siswa Putri 20  Ruang Baik - - 

3 Kamar mandi guru pria 5 Ruang Baik - - 
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4 Kamar Mandi guru wanita 5Buah Baik - - 

5 Tempat wudhu siswa putra 2 Ruang Baik - - 

6 Tempat wudhu siswa putri 2 Ruang Baik - - 

7 Kamar mandi kantin 1 Ruang Baik - - 

 

 

B. Upaya Pembinaan Pendidikan Karakter Melalui Ketauladanan Oleh 

Guru Pendidikan Agama Islam di SD Al-Kautsar Bandar Lampung 

Pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan pendidik kepada 

peserta didik untuk membentuk kepribadian peserta didik yang 

mengajarkan dan membentuk moral, etika, dan rasa berbudaya yang baik 

serta berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan baik dan buruk serta mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan pendidikan, 

pengajaran, bimbingan dan pelatihan.  

Pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk 

mewujudkan kebajikan yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara 

objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik 

untuk masyarakat secara keseluruhan. 

Pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh keteladanan dari 

orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam membentuk kepribadian anak 

sehingga menjadi muslim yang berkarakter. Tujuan pendidikan islam 

adalah menjadikan setiap muslim agar menjadi pribadi yang berakhlak 

sesuai dengan Alqur’an dan sunah. Jika pendidikan berhasil dilakukan, 

anak akan menjadi manusia yang berkepribadian islami yang segala 
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perbuatan, lisan, ilmu pengetahuan, dan seluruh aspek kehidupannya 

mencerminkan perilaku yang islami.  

Ada beberapa hal penting yang harus diketahui dan diterapkan oleh 

seorang guru dalam bersikap untuk mendidik murid-muridnya, 

diantaranya; 

1. Berlaku adil (tidak pilih kasih). 

2. Mampu menjadi suri tauladan 

3. Bijaksana terhadap murid 

4. Memiliki kesabaran 

5. Tidak suka marah 

6. Mampu memberi motivasi 

7. Menegur dengan bijak 

8. Memerintah dengan cara yang menyenangkan 

9. Mampu merangsang murid berkreasi 

 

Seperti yang sudah peneliti jabarkan sebelumnya, bahwa 

pembinaan karakter siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah dengan metode ketauladanan. Metode ketauladanan adalah 

cara pembinaan karakter dengan sang guru sebagai contoh nyata dalam 

perbuatan sehari-hari. 

Ketauladanan merupakan hal penting dalam pembinaan karakter. 

Inti sosok guru ada pada kepribadian atau karakternya. Guru adalah 

sosok tauladan setiap murid di sekolah. Tauladan yang baik akan 



83 
 

berdampak pada hasil yang baik yang akan tercermin pula pada perilaku 

peserta didik sehari-hari di sekolah. Karena, metode teladan tidak 

mambutuhkan penjelasan. Peserta didik hanya akan melihat, lalu 

melakukan seperti apa yang biasa dilihatnya. Ketauladan guru apapun 

bentuknya sangatlah berpengaruh pada karakter 

siswa. Menunjukan ketauladanan adalah metode yang wajib dilakukan 

dalam membentuk karakter anak. Jika pendidikan berhasil dilakukan, anak 

akan menjadi manusia yang berkepribadian islami yang segala perbuatan, 

lisan, ilmu pengetahuan, dan seluruh aspek kehidupannya mencerminkan 

perilaku yang islami. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian yang sesuai 

dengan fokus penelitian yang membahas tentang bagaimana upaya guru 

PAI dalam pembinaan karakter melalui metode ketauladanan baik dalam 

bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk lisan dan melihat apa saja faktor 

yang menjadi hambatan guru dalam melaksananakan pembinaan karakter 

siswa di SD Al-Kautsar Bandar Lampung. 

Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data data dari 

pihak 

pihak yang berkaitan dengan upaya pembinaan karakter oleh guru PAI di SD 

Al-Kautsar Bandar Lampung, peneliti mendapatkan beberapa data terkait hal 

tersebut melalui wawancara, lalu mengobservasi langsung. 

Melalui wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 18 September 

2018, peneliti telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru mata 
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pelajaran PAI kelas VI A yaitu ibu Rusminah , S.Pd.I mengenai upaya 

pembinaan karakter siswa yang telah dilakukan, pertanyaan tersebut antara 

lain akan peneliti jabarkan berikut dengan jawaban dari narasumber:
94

 

1. Bagaimanakah sikap siswa sisiwi di sekolah ini? 

Jawaban: “sikap siswa siswi di sini ya alhamdulillah baik sih bu, 

 tapi ya tetep banyak juga beberapa yang nakal” 

2. Bagaimana ibu menilai sikap siswa? 

Jawaban: “ya saya menilai siswa melihat sehari harinya dia gimana, kan 

setiap hari saya ada di sekolah, insyaallah itu terpantau anak anak setiap 

hari, yang nakal nakal itu keliatan” 

3. Apa saja karakter yang harus dimiliki siswa? 

Jawaban: “karakter yang baik baik bu, anak disiplin, mandiri, anak soleh 

solehah, sopan santun, rajin, menghormati orang tua dan guru, dan semua 

yang karakter baik baik, anak beralhklakul karimah” 

5. Bagaimanakah upaya ibu untuk membina karakter siswa? 

Jawaban: “ya saya kasih nasehat nasehat, kalo saya mengajar saya 

ceramahin, suruh belajar yang rajin, tidak berisik saat belajar, jaga 

kebersihan, tidak boleh melawan orang tua, saya suruh ngaji di rumahnya, 

biar gak banyak main gitu bu” 

6. Apa saja hambatan dalam membina karakter siswa? 

Jawaban: “hambatannya ya ada, ada ya anak anaknya yang memang nakal 

memang dari lingkungan rumahnya, terus kalo diomongin ngelawan, tapi 

                                                 
94

 Wawancara dengan Rusminah S.Pd.I, 18 September 2018, pukul 09.32 WIB 
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habis diomongin biasanya diem, hambatan lain ya kita di sini belum ada 

mushola, jadi agak susah mau membiasakan anak untuk solat wajib 

ataupun solat sunnah berjamaah, padahal agama adalah dasar yang paling 

penting. Terus juga waktu sekolah kan kalo SD dari jam 7 sampai jam 12, 

namanya juga masih sekolah dasar, mungkin kalo di SMP atau SMP bisa 

lebih maksimal” 

7. Bagaimana ibu mengatasi hambatan dalam membina karakter siswa? 

Jawaban: “untuk supaya anak berkarakter religius saya selalu suruh 

mereka hapalan karna waktu terbatas di sekolah, saya juga anjurkan untuk 

mereka mengaji, solat berjamaah di mushola atau masjid sekitar 

rumahnya, untuk siswa yang nakal, saya panggil, saya nasehatin baik baik, 

saya omongin anak itu, supaya berubah gitu bu anaknya. Kalau sudah 

keterlaluan ya saya panggil orang tuanya, biar membina bersama orang 

tua, insyaallah bisa berubah” 

 

Selanjutnya, sebenarnya peneliti ingin melakukan wawancara lebih 

mendalam lagi terkait dengan ketauladanan yang dicerminkan oleh beliau dalam 

membina karakter siswa baik dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk 

perkataan. Namun, peneliti merasa akan lebih baik hal hal berkaitan dengan 

ketauladanan yang dicerminkan oleh beliau dalam membina karakter siswa dalam 

bentuk perbuatan dan perkataan dilakukan dengan observasi langsung saja. 

Perilaku guru PAI peneliti amati sejak hari wawancara, yaitu sejak tanggal 18 

September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2016.  
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Observasi peneliti lakukan tanpa memberi tahu narasumber agar peneliti 

mendapatkan hasil yang nyata tanpa rekayasa. Peneliti melihat apakah guru PAI 

di SD Al-Kautsar ini benar benar mencontohkan dan memberi tauladan yang baik 

kepada siswa. Peneliti mengamati aspek aspek perbuatan yang mencerminkan 

disiplin, berpakaian rapih, berperilaku baik, jujur, adil, ramah dan murah senyum, 

sabar, tegas, cerdas, dan berakhlakul karimah. Lalu peneliti juga mengamati aspek 

aspek perkataan yang menerminkan perkataan religius, berkata lembut, berkata 

yang baik, memotivasi, berkata jujur, tidak memaki dan lain sebagainya. 

Hasil observasi yang peneliti lakukan sejak tanggal 18 September 2018 hingga 28 

Oktober 2018 setelah mengamati guru PAI di SD Al-Kautsar adalah guru tersebut 

mencerminkan beberapa perbuatan dan perkataan yang 

terurai sebagai berikut: 

1. Religius 

Sebagai guru agama islam, ibu Armena, S.Pd.I menunjukkan 

perbuatan dan perkataan yang mencerminkan sifat religius. Setiap 

beliau masuk ke kelas, beliau mengucapkan salam. Ketika mengajar, 

sangat sering peneliti mendengar kalimat kalimat seperti 

“astaghfirullah, alhamdulillah, insyaallah, subhanallah, masyaallah” 

juga setiap mengajar, lafadz “Allah” dan “Muhammad” sangat sering 

terdengar karna memang pelajaran yang diajarkan memang pelajaran 

agama Islam. Namun, di luar ketika mengajar pun, kalimat 

“astaghfirullah, alhamdulillah, insyaallah, subhanallah, masyaallah” 

sering diucapkan oleh beliau. Sebelum meninggalkan kelas, beliau 
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juga pasti mengucapkan salam. Di setiap kelas yang ia masuki pada 

jam pertama pelajaran, anak anak diwajibkan berdoa, yaitu membaca 

Q.S Al-Fatihah dan membaca doa belajar bersama sama. 

2. Disiplin 

Peneliti melihat setiap hari ibu Armena, S.Pd.I datang tepat waktu 

pada pagi hari. Beliau juga masuk ke kelas sesuai dengan jadwal mata 

pelajarannya yang telah ditentukan. Beberapa kali peneliti mengamati, 

beliau tidak pernah terlambat ke sekolah dan masuk kelas. Lalu, beliau 

juga keluar kelas tepat pada waktu pelajaran usai. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru PAI dapat menjadi teladan dalam 

kedisiplinan. Disiplin berarti tindakan yang menunjukkan perilakunya 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
95

 Guru 

memberi teladan secara langsung dengan mempraktikkan budaya 

disiplin tersebut, kemudian peserta didik pun mencontoh guru mereka. 

3. Bersih dan Rapih 

Guru berpakaian rapih, bersih, mengenakan hijab, menggunakan baju 

yang tidak ketat, dan mengguakan sepatu dengan kaus kaki. Guru juga 

membuang sampah pada tempatnya. Pada saat masuk kelas, sebelum 

memulai pelajaran, guru merapikan taplak meja guru. memperhatikan 

kelas, apabila ada sampah yang berserakan, guru menyuruh siswa 

untuk mengambil dan membuang sampah tersebut ke tempat sampah 

terlebih dahulu. Setelah kelas bersih, rapih, barulah beliau membuka 
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pelajaran. Jika melihat ada swa yang tidak berpakaian rapih, beliau 

menegur anak tersebut dan menyuruhnya merapikan pakaiannya. 

4. Berperilaku baik (ramah, lemah lembut, dan murah senyum) 

Perilaku baik guru, dicerminkan dengan sikapnya ketika berhadapan 

dengan siswa, dengan guru lain, dengan kepala sekolah, dan staf 

sekolah. Guru PAI menggunakan tutur kata yang baik dan santun 

ketika berbicara, baik dengan siswa ataupun sesama guru, kepala 

sekolah dan karyawan. Meskipun guru PAI merupakan salah satu guru 

senior yang sudah cukup lama mengajar di SD Al-Kautsar, ia 

tidak meremehkan guru-guru lain yang belum lama mengajar dengan 

berkata seenaknya ataupun kurang sopan. Sebaliknya ia menghargai 

guru yang seusia dengannya ataupun yang lebih muda dengannya, dan 

juga menyayangi mereka. Ia tidak pernah menggunakan bahasa yang 

kotor dalam berkomunikasi dengan orang lain. Begitu juga saat 

memanggil peserta didik, guru PAI memberi panggilan yang bagus 

dengan sebutan “nak”, tidak dengan panggilan yang kasar. Guru PAI 

sering memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada peserta didik, 

tidak dengan caci maki atau kemarahan. Apabila ada anak yang 

berkata kotor, guru PAI memberi pemahaman kepada peserta didik 

agar tidak melakukan hal tersebut. 

4. Jujur 

Dalam perkataanya, guru tidak pernah membohongi peserta didik. 

Seperti pada saat peserta didik menanyakan suatu hal, guru menjawab 
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dengan jujur sesuai yang ia ketahui dan tidak melebih-lebihkan. Pada 

saat guru PAI tidak dapat masuk ke kelas karena ada keperluan rapat. 

Guru menyampaikan kepada peserta didik dengan jujur bahwa ia ada 

undangan rapat yang harus dihadiri sehingga ia harus ijin mengajar. 

Hal ini menunjukakan bahwa guru PAI dapat menjadi teladan dalam 

hal kejujuran. Dengan kejujuran yang dimiliki oleh guru PAI, 

diharapkan peserta didik akan mencontoh hal tersebut. Seperti pada 

saat pembelajaran ada peserta didik yang meminta ijin kepada guru 

untuk ke kamar mandi. Ternyata, peserta didik tersebut tidak 

berbohong dan benar-benar pergi ke kamar mandi. Jujur berarti 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan, baik terhadap diri dan orang lain. 

5. Tegas 

Di dalam kelas, ketika pembelajaran berlangsung, ketika ada anak 

yang berbuat tidak baik, misal, mengganggu anak lain belajar, 

menyebabkan keributan saat belajar, guru PAI dengan tegas menegur 

si anak, namun tidak dengan kata kata kasar, beliau menegur “nak, 

jangan berisik, jangan ganggu temannya, kan lagi pada belajar serius, 

nanti ada waktunya main”. Untuk anak anak yang tidak sopan terhadap 

guru, sering berkelahi sesama teman, kurang menghargai teman, sering 

terlambat masuk sekolah, sering keluar kelas disaat jam pelajaran, 

tidak rapih, sering membuat kelas menjadi gaduh, membolos, dan 
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sebagainya, beliau menegur, lalu menasehati siswa tersebut, jika siswa 

masih mengulangi perbuatannya, beliau tidak segan memanggil orang 

tua siswa agar si anak bisa dinasehati bersama dengan orang tuanya 

dengan harapan si anak bisa berubah menjadi lebih baik di hari 

kedepannya. 

7. Menghormati yang lebih muda 

Beberapa kali peneliti mendapati guru PAI meegur dan bersalaman 

dengan guru-guru yang lebih muda darinya. Pada saat tiba di sekolah 

dan saat akan pulang sekolah, beberapa peserta didik juga memberi 

salam dan mencium tangang guru. Hal tersebut merupakan pembiasaan 

yang diterapkan di sekolah. Dengan memberi salam dan mencium 

tangan guru, maka peserta didik akan merasa hormat, segan, rendah 

hati dan timbul rasa keteladanan pada gurunya. 

Dengan pembiasaan tersebut, peserta didik akan memiliki karakter 

hormat. Jika dijalankan secara konsisten akan timbul rasa hormat, 

segan, dan rendah hati. Sehingga moral dan mental mereka bisa 

diperbaiki secara bertahap. Selain itu, mereka mendengarkan dan 

melaksanakan saran dan nasehat yang diberikan guru. Mereka juga 

berusaha menjadi pribadi yang baik. 

8. Objektif dan tidak pilih kasih 

Dalam melakukan penilaian, baik kognitif, afektif dan psikomotorik, 

guru melakukan secara objektif. Saat menilai hasil belajar siswa, 

dilakukan berdasarkan hasil yang susungguhnya. Untuk menilai 
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karakter siswa melalui penilaian sikap yang dilakukan dengan cara 

pengamatan aspek-aspek karakter peserta didik. Hal ini dalam rangka 

untuk membentuk karakter peserta didik, karena dengan adanya 

evaluasi akan terbentuk karakter yang baik dalam diri peserta didik 

dengan adanya kesadaran yang timbul dari diri peserta didik. Sikap 

yang ada pada peserta didik benar benar sikap yang muncul dari siswa 

tersebut. Beliau tidak pernah pilih kasih dalam mengajar dan menilai. 

 

Demikianlah hasil observasi yang peneliti lakukan. Terlihat guru PAI di 

SD Al-Kautsar memberikan tauladan dalam beberapa aspek karakter untuk 

siswa siswinya. Keteladanan guru PAI SD Al-Kautsar seperti yang 

dijelaskan diatas sangat berperan dalam membentuk karakter peserta didik. 

Dengan mengamati dan memperhatikan kepribadian, akhlak dan perilaku 

guru, akan timbul dorongan pada diri peserta didik untuk mencontoh sosok 

yang mereka teladani. Para peserta didik akan mengikuti segala tindak 

tanduk yang baik dari guru. Keteladanan guru PAI antara lain akan 

membentuk karakter peserta didik yang religius, disiplin, santun, lembut, 

peduli, jujur, tegas, hormat, dan adil serta tidak pilih kasih. 

 

C. Analisa Data penelitian 

  Pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh keteladanan dari 

orang tua dan guru sangat dibutuhkan dalam membentuk kepribadian anak 

sehingga menjadi muslim yang berkarakter. Tujuan pendidikan islam 
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adalah menjadikan setiap muslim agar menjadi pribadi yang berakhlak 

sesuai dengan Alqur’an dan sunah. Jika pendidikan berhasil dilakukan, 

anak akan menjadi manusia yang berkepribadian islami yang segala 

perbuatan, lisan, ilmu pengetahuan, dan seluruh aspek kehidupannya 

mencerminkan perilaku yang islami. 

  Menunjukan keteladanan adalah metode yang wajib dilakukan 

dalam membentuk karakter anak. Pendidik baik orang tua maupun guru 

harus menunjukan prilaku yang sesuai dengan nasihat atau atribut karakter 

yang ingin dibentuk dalam diri anak. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan 

berkaitan dengan upaya pembinaan akhlak melalui ketauladanan yang 

dilakukan oleh guru PAI di SD Al-Kautsar, peneliti telah melihat 

adanya upaya pembinaan karakter oleh guru PAI. 

Melalui wawancara, dengan pertanyaan yang peneliti tanyakan tentang 

bagaimana upaya pembinaan karakter, peneliti memperoleh jawaban: “ya saya 

kasih nasehat nasehat, kalo saya mengajar saya ceramahin, suruh belajar yang 

rajin, tidak berisik saat belajar, jaga kebersihan, tidak boleh melawan orang 

tua, saya suruh ngaji di rumahnya, biar gak banyak main gitu bu”. Juga, 

melalui observasi, peneliti melihat bahwa perbuatan yang baik telah dilakukan 

oleh guru PAI dan patut untuk ditauladani siswa. 

- Analisa peneliti: Maka, ibu Rusminah S.Pd.I telah berupaya membina 

karakter siswa dengan memberikan nasihat nasihat yang baik kepada siswa 

siswinya. 
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Selanjutnya berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil observasi, 

peneliti menemukan bahwa, sebenarnya, Bapak Azkan Ikhsan, S.Ag telah 

melakukan pembinaan karakter, hal itu tercermin dari kesehariannya 

melakukan perbuatan perbuatan yang menjadi tauladan yang baik bagi siswa 

siswinya. Namun, beliau tidak menyadari bahwa itu merupakan caranya untuk 

membina karakter siswa. Hal itu dbuktikan dengan tidak adanya keterangan 

dari beliau terkait perbuatan yang dilakukannya itu adalah upayanya membina 

karakter dengan memberi tauladan untuk siswanya saat peneliti memberi 

pertanyaan mengenai bagaimanakah upayanya dalam membina karakter siswa. 

Bahkan, walaupun ketauladanan yang dicontohkanbukanlah disebutkan 

sebagai upaya ibu Armena S.Pd.I dalam membina karakter, tetapi 

kesehariannya yang memberi tauladan melakukan perbuatan yang baik 

diantaranya mennjadi tauladan dalam bersikap; 

1) Religius, yaitu: sebagai Guru Agama Islam, Bapak Azkan 

Ikhsan, S.Ag sudah menunjukkan perbuatan dan perkataan yang 

mencerminkan sifat religius. Setiap beliau masuk ke kelas, 

beliau mengucapkan salam. Ketika mengajar, sangat sering 

peneliti mendengar kalimat kalimat seperti “astaghfirullah, 

alhamdulillah, insyaallah, subhanallah, masyaallah” juga setiap 

mengajar, lafadz “Allah” dan “Muhammad” sangat sering 

terdengar karna memang pelajaran yang diajarkan 

memang pelajaran agama Islam. Namun, di luar ketika mengajar 

pun, kalimat “astaghfirullah, alhamdulillah, insyaallah, 
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subhanallah, masyaallah” sering diucapkan oleh beliau. Sebelum 

meninggalkankelas, beliau juga pasti mengucapkan salam. 

2) Disiplin, yaitu: setiap hari Bapak Azkan Ikhsan, S.Ag datang 

tepat waktu pada pagi hari. Beliau juga masuk ke kelas sesuai 

dengan jadwal mata pelajarannya yang telah ditentukan. 

Beberapa kali peneliti mengamati, beliau tidak pernah terlambat 

ke sekolah dan masuk kelas. Lalu, beliau juga keluar kelas tepat 

pada waktu pelajaran usai. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

PAI dapat menjadi teladan dalam kedisiplinan. Disiplin 

berarti tindakan yang menunjukkan perilakunya tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan.
96

 Guru memberi teladan 

secara langsung dengan mempraktikkan budaya disiplin 

tersebut, kemudian peserta didik pun mencontoh guru mereka. 

3) Bersih dan Rapih, yaitu: beliau berpakaian rapih, bersih, 

mengenakan hijab, menggunakan baju yang tidak ketat, dan 

mengguakan sepatu dengan kaus kaki. Guru juga membuang 

sampah pada tempatnya. Pada saat masuk kelas, sebelum 

memulai pelajaran, guru merapikan taplak meja guru. 

memperhatikan kelas, apabila ada sampah yang berserakan, guru 

menyuruh siswa untuk mengambil dan membuang sampah 

tersebut ke tempat sampah terlebih dahulu. Setelah kelas bersih, 

rapih, 
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barulah beliau membuka pelajaran. Jika melihat ada swa yang 

tidak berpakaian rapih, beliau menegur anak tersebut dan 

menyuruhnya merapikan pakaiannya. 

4) Berperilaku baik (ramah, lemah lembut, dan murah senyum), 

yaitu: beliau berperilaku baik, dicerminkan dengan sikapnya 

ketika berhadapan dengan siswa, dengan guru lain, dengan 

kepala sekolah, dan staf sekolah. Guru PAI menggunakan tutur 

kata yang baik dan santun ketika berbicara, baik dengan siswa 

ataupun sesama guru, kepala sekolah dan karyawan. Meskipun 

guru PAI merupakan salah satu guru senior yang sudah cukup 

lama mengajar di SD Al-Kautsar , ia tidak meremehkan guru-

guru lain yang belum lama mengajar dengan berkata seenaknya 

ataupun kurang sopan. Sebaliknya ia menghargai guru yang 

seusia dengannya ataupun yang lebih muda 

dengannya, dan juga menghormati guru yang lebih senior 

darinya. Ia tidak pernah menggunakan bahasa yang kotor dalam 

berkomunikasi dengan orang lain. Begitu juga saat memanggil 

peserta didik, guru PAI memberi panggilan yang bagus dengan 

sebutan “nak”, tidak dengan panggilan yang kasar. Guru PAI 

sering memberikan nasehat nasehat yang baik kepada peserta 

didik, tidak dengan caci maki atau kemarahan. Apabila ada anak 

yang berkata kotor, guru PAI memberi 
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pemahaman kepada peserta didik agar tidak melakukan hal 

tersebut 

5) Jujur, yaitu: beliau dalam perkataanya, guru tidak pernah 

membohongi peserta didik. Seperti pada saat peserta didik 

menanyakan suatu hal, guru menjawab dengan jujur sesuai yang 

ia ketahui dan tidak melebihlebihkan. Pada saat guru PAI tidak 

dapat masuk ke kelas karena ada keperluan rapat. Guru 

menyampaikan kepada peserta didik dengan 

jujur bahwa ia ada undangan rapat yang harus dihadiri sehingga 

ia harus ijin mengajar. Hal ini menunjukakan bahwa guru PAI 

dapat menjadi teladan dalam hal kejujuran. Dengan kejujuran 

yang dimiliki oleh guru PAI, diharapkan peserta didik akan 

mencontoh hal tersebut. Seperti pada saat pembelajaran ada 

peserta didik yang meminta ijin kepada guru untuk ke kamar 

mandi. Ternyata, peserta didik tersebut tidak berbohong dan 

benar-benar pergi ke kamar mandi. Jujur berarti 

perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan dan pekerjaan, baik terhadap diri dan orang lain. 

6) Tegas, yaitu: beliau di dalam kelas, ketika pembelajaran 

berlangsung, ketika ada anak yang berbuat tidak baik, misal, 

mengganggu anak lain belajar, menyebabkan keributan saat 

belajar, guru PAI dengan tegas menegur si anak, namun tidak 
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dengan kata kata kasar, beliau menegur “nak, jangan berisik, 

jangan ganggu temannya, kan lagi pada belajar serius, nanti ada 

waktunya main”. Untuk anak anak yang tidak sopan terhadap 

guru, sering berkelahi sesama teman, kurang menghargai 

teman, sering terlambat masuk sekolah, sering keluar kelas 

disaat jam pelajaran, tidak rapih, sering membuat kelas menjadi 

gaduh, membolos, dan sebagainya, beliau menegur, lalu 

menasehati siswa tersebut, jika siswa masih mengulangi 

perbuatannya, beliau tidak segan memanggil orang tua siswa 

agar si anak bisa dinasehati bersama dengan orang tuanya 

dengan harapan si anak bisa berubah menjadi lebih baik di hari 

kedepannya. 

7) Menghormati yang lebih tua, yaitu: beliau bertegur sapa dan 

bersalaman dengan guru-guru yang lebih senior darinya dan 

juga yang lebih muda darinya. Pada saat tiba di sekolah dan saat 

akan pulang sekolah, beberapa peserta didik juga memberi 

salam dan mencium tangang guru. Hal tersebut merupakan 

pembiasaan yang diterapkan di sekolah. Dengan memberi salam 

dan mencium tangan guru, maka peserta didik akan merasa 

hormat, segan, rendah hati dan timbul rasa 

keteladanan pada gurunya. Maka, ibu Rusminah S.Pd.I telah 

melakukan metode ketauladanan dalam pembinaan karakter 

siswa di SD Al-Kautsar. 



98 
 

Selain itu, beberapa keteladanan Rasulullah dalam Hal Akhlak 

Mulia yang sudah searusnya dianut oleh umat muslim, terutama 

guru, diantaraya: a) Saat berbicara, Rasulullah selalu berkata benar, 

b) Rasulullah tetap berkata benar dan tidak berdusta,meskipun 

sedang bercanda gurau, c) Rasulullah adalah seorang yang 

penyayang terhadap keluarga, d) Rasulullah selalu bersikap lemah 

lembut dan beliau selalu tersenyum, e) Rasulullah memiliki 

kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala rintangan dan 

penentangan ketika berdakwah, f) Rasulullah tidak pernah memukul 

seseorang dengan tangannya kecuali karena fisabilillah, dan tidak 

pernah dendam.
97

 

Analisa peneliti: bahwa hal tersebut telah juga dilakukan oleh Bapak 

Azkan Ikhsan, S.Ag. beliau menunjukan perilaku jujur, penyayang, 

lemah lembut dan sabar, juga tidak suka memukul siswa saat 

menegur kesalahan siswa. 

 

 

                                                 
97

 Ridwan Abdullah Sani dan M. Kadri, Pendidikan Karakter-Mengembangkan 

Karakter Anak yang slami, Jakarta; Bumi Aksara, 2016. hlm. 143-145 


