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ABSTRAK 

Faizatun Nuraniyah, 2019. Strategi Guru dalam Menanamkan Karakter Religus dan 

Disiplin  pada Siswa di MTsN 02 Jember Tahun Pelajaran 2018/2019. Tesis 

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Insitut Agama Islam 

Negeri Jember.  

Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag., (II)  Dr. H. Sofyan Tsauri, 

M.M 

 

Kata Kunci: Nilai Karakter Religius dan Disiplin, Strategi Guru, Menanamkan 

Karakter 

  

 Penanaman karakter pada peserta didik menjadi sangat penting dikuatkan untuk 

membentengi dan memperbaiki moral generasi muda bangsa, dan guru sebagai ujung 

tombak pendidikan nasional yang memegang peranan utama dalam melaksanakan 

penanaman karakter peserta didik diharapkan untuk tidak berhenti berinovasi dan 

berkreasi dalam menciptakan strategi yang efektif dan efisien untuk memperbaiki 

akhlak peserta didik sesuai tujuan pendidikan nasional. 

Penelitian ini berjudul Strategi Guru dalam Menanamkan Karakter Religus dan 

Disiplin  pada Siswa di MTsN 02 Jember Tahun Pelajaran 2018/2019. Dengan fokus 

penlitian yaitu 1) bagaimana strategi Guru dalam menanamkan Karakter Religus dan 

Disiplin  pada Siswa di MTsN 02 Jember melalui kegiatan kurikuler, 2) bagaimana 

strategi Guru dalam menanamkan Karakter Religus dan Disiplin melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, dan 3) bagaimana cara guru melibatkan orang tua dalam menanamkan 

nilai karakter religius dan disiplin pada siswa di MTsN 02 jember. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif, 

dengan mengambil latar di MTsN 2 Jember. Metode pengumpulan data dilakukan 

antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul kemudian diseleksi dan dianalisis melalui; 1) kondensasi data;  2) penyajian 

data dan 3) disimpulkan. Adapun penelitian ini memakai teknik anlisis data yaitu 1) 

triangulasi; 2) bahan refrensi yang mendukung. 

 Hasil penelitian penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Strategi guru dalam 

menanamkan nilai karakter  religius dan disiplin pada siswa melalui kegitan Kurikuler 

adalah melalui beberapa strategi yaitu: a) Guru Menginternalisasikan nilai-nilai karakter 

Religius dan disiplin ke dalam bahan ajar; b) Support dan Kontrol oleh kepala sekolah 

kepada para Guru untuk berinovasi, c) Penguatan karakter religus dan disiplin; d) 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas melalui 3 tahapan yaitu; kegiatan pendahuluan, inti, 

dan penutup. 2) Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter  religius dan disiplin 

pada siswa melalui kegitan ekstrakurikuler a) kegiatan ngaji juz 30 dan asmaul husna di 

pagi hari dilanjutkan shalat dhuha berjamaah, b) kegiatan Tahfidzul Qur’an; c) kegiatan 

tartilul qur’an d) memberikan proyek kebaikan bagi siswa berupa tugas kultum. 3) Cara 

Guru Melibatkan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Karakter Religius dan Disiplin 

pada siswa adalah  a) Membangun sikap kekeluargaan dengan wali murid; b) 

Melibatkan orang tua dalam evaluasi penanaman karakter religius dan disiplin siswa 

melalui buku penghubung; c) meningkatkan intensitas komunikasi langsung maupun 

tidak langsung; d) Pemanfaatan Tekonologi dan Media Sosial; 
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ABSTRAK 

Faizatun Nuraniyah, 2019. The Strategy of Teacher in Implanting Character of 

Religious dan Discipline to the students of Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 

Jember in Academic Year of 2018/2019. Thesis of Program of the Study of 

islamic education, Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Jember.  

Pembimbing : (I) Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag., (II)  Dr. H. Sofyan Tsauri. 

M.M 

Key Words: Religious Character and Dsicipline, Teachers’s Strategy, 

Implanting of Character 

  

Implanting characters on Students was being very important to look after and 

reform our generation from the current moral destruction, and teachers as The upper 

ends of National Education who has prominent assignment to carry out character 

strengthening of the students was striven to continuously create innovation and creation 

in finding effectives and efficiencies strategy to build their noble character as the 

prominent aim of our national education. 

 Based on the mentioned Background, This Research will explore teacher’s 

Innovation and creation to appear Strategy in implanting The Religious Character and 

Discipline of students in educational environments. The Research titled The Strategy of 

Teacher in Implanting Character of Religious dan Discipline to the students of 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Jember in Academic Year of 2018/2019. The 

Research focused on 3 poin, started with the first which describes about The Strategy of 

Teacher in Implanting Character of Religious dan Discipline to the by means of 

Curricular activities, then continued with the second poin explains about The Strategy 

of Teacher in Implanting Character of Religious dan Discipline to the students pass 

through extracurricular activities and the last is the strategy of teacher in involving activ 

participation of their parent to the character program. 

 The approach used is Qualitative, and The Type of The Research is Descriptive, 

which completely describes the empiric realities as it is in detail, and to throughly 

comprehending in uncovering all of the symptom by gathering data from the genuine 

background and by making the Researcher as the key Instrument.The data gathering 

was by means of observations, interviews, documentations, and data anlysisi which 

includes of : data condentation, data serving, and the last is conclusion. Then, 

Techniques used in This Research is Data Analysis which is 1) Trianggulation, and 2) 

Supported References. 

 The result of The Research shows that : 1) The Strategy of Teacher in 

Implanting Character of Religious dan Discipline to the students is : a) internalitation of 

the both Character’s value into learning; b) effective support and control by The 

Headmaster to increase Teacher’s innovation in overcoming student behavior, c) 

strenghtening the both chracater’s value, d) class learning with 3 stages of process: first, 

Middle, and closing. 2) The Strategy of Teacher in Implanting Character of Religious 

dan Discipline in extracurricular Is: a) Recitation Juz 30 and Asmaul Husna, continued 

With congregational prayer of Dluha b) Memorizing Qur’an activities, c) Learning of 

Qur’an Recitation, d) Giving task of speech for students, 3) strategy of teacher in 

involving activ participation of their parent to the character program is: a) build attitude 

of kinship with student’s parent, b) activ participation of their parent to the evaluation of 

character program pass through the discipline book of student, c) increasing intensity of 

both direct and indirect communication with student’s parent, d) utilization of 

Technology and social media. 
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َب اْلَمْدرَ 9102فائزة النّورانيّة.  ْنِضبَاِطيِّ لِلطَُّّلَّ ْينِيِّ َواْْلِ ِس فِْي تَْثقِْيِف الشَّْخِصيِّ الدِّ ْستَِراِجيَِّة لِْلُمَدرِّ َسِة . أْخُذ اْْلِ

 9102 -9102 الثَّانَِويَِّة اْلُحُكْوِميَِّة جيمبير فِْي َعام التَّْدِرْيسِ 

  

في الدراسات العليا في الجامعة الحكومية جيمبير. المعلم الهادي : األستاذ  برنامج الدراسات االسالمية

 الدكتورالماجيستير الحاج مفتاح عارفين و الدكتورالماجيستير الحاج سوكارنوا. 

 

 كلمة أساسي: قيمة الشخصي الديني و األنضباطي, أخذ األستراجي للمدرس, تثقيف الشخصية.

الَتَْي لَهَا تَأْثِْيٌر قَِويٌّ فِْي فََساِد  َوالتَْجِدْيَداتِ نَا اْليَْوَم قَْد إِْستَْقبَلَْت التَْحِديَّاَت الثَّقِْيلَةَ ِمْن َسْيِل الَعْولََمِة َحالِي ًّا, تَْربِيَّةُ وَطنِ  

ْستَوىهُ إَِذا نَظَْرنَا فْي بِْيئَِة التَّْربِيَِّة. هََذا بََعَدِم أَْخاَلِق أَْجيَالِنَا. َوَكاَن ُشُعْوُر الُمْجتَِمِع لِِحَمايَِة أَْخاَلِق اأْلَْجيَاِل فِْي أَْدنَى مُ 

ِب َو َوالَِدْيِهْم َكإِْجَرائِ  ِب فِْي إِْصاَلحِ األَْخاَلِق أَْسبَقِيَّةًّ وأَْفَضلِيَّةًّ لِلطُّالَّ . إِنَّ َكْوِن إِْجراِء الط ًّالَّ ِهْم فِْي َمْفَخَرِة اأْلََكاِدْيِميِّ

ْينِيِّ واأل ْخاَلقِيِّ َحَملَهُْم َعلَى َجفَاٍف َوُخلُوٍّ ِمَن بََرَكاِت َربِِّهْم. ُذَكائَهُْم َوحِ  َوإِنَّ تَْثقِْيَف الشَّْخِصيِّ فِْي ْذقَهُْم بُِدْوِن قَِويِّ الدِّ

ا فِْي ِحَمايَِة َوإِْصاَلِح أَْجيَالِنَا ْطاَلِق بَِكْونِِه تَأْثِْيرًّ ا َعلَى اأْلِ ِب ُمِهم ًّ ِمْن تَْخِرْيِب اأْلَْخاَلِق اْلَمْذُكْوَرِة أَنِفًّا. َوَكاَن  الطُّالَّ

ا لِتَّْربِيَِّة َوطَنِنَا اللَِّذْي لَهُ َسْهٌم أََساِسيٌّ بَإِقَاَمِة تَأْيِْيِد الشَّْخِصيَِّة لِلطُّ  دًّ ُس تَقَوُّ ا فِْي ُجهُْوِد إِْستِْمَراِرِه أِلَْن يَْبَحَث الُمَدرِّ ِب تََوقُّعًّ الَّ

الِيَِّة َو اْلَكفَائِيَِّة لِبِنَاِء َوَصاَلِح  َعنِ  ْبتَِكاَراِت َواإِلْبَداَعاِت فِْي إِقَاَمِة اإِلْستَِراِجيَِّة اْلفَعَّ  أَْخاَلقِِهْم هََدفًّا لَِغَرِض تَْربِيَِّة َوطَنِنَا.اأْلِ

 

ْبَراِز تَْثقِْيِف الشَّْخِصيَِّة بِنَاءًّ َعلَى تِْلَك اْلَخْلفِيَّاِت اْلَمْذُكْوَرِة أَنِفًّا, هََذا اْلبَحْ  ِس إِلِ ُث تَْمِهْيِديٌّ َعلَى إِْبتَِكاَراِت َو إِْبَداَعاِت اْلُمَدرِّ

ِب فِْي بِْيئِِة التَّْربِيَِّة. هَِذا اْلبَْحَث بُِعْنَواِن :  ْنِضبَاِطيِّ لِلط ًّالَّ ْينِيِّ َواإْلِ ِس فِْي الدِّ ْستَِراِجيَِّة لِْلُمَدرِّ تَْثقِْيِف الشَّْخِصيِّ أْخُذ اْْلِ

َِب اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة اْلُحُكْوِميَِّة جيمبير فِْي َعام التَّْدِرْيسِ  ْنِضبَاِطيِّ لِلطَُّّلَّ ْينِيِّ َواْْلِ ا . 9102 -9102 الدِّ َوَكاَن تَْرِكْيزًّ

ِس فِْي تَثْ َعلَى ثاََلثَِة أَْحَواِل:  ْستَِراِجيَِّة لِْلُمَدرِّ َِب اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة أْخُذ اأْلِ ْنِضبَاِطيِّ لِلطُّالَّ ْينِيِّ َواأْلِ قِْيِف الشَّْخِصيِّ الدِّ

َراِسيَِّة, َو  اْلُحُكْوِميَِّة جيمبير ْينِيِّ َواأْلِ بَِواِسطَِة اْلَمنَاِهِج الدِّ ِس فِْي تَْثقِْيِف الشَّْخِصيِّ الدِّ ْستَِراِجيَِّة لِْلُمَدرِّ ْنِضبَاِطيِّ أْخُذ اأْلِ

َِب اْلَمْدَرَسِة الثَّانَِويَِّة اْلُحُكْوِميَِّة جيمبير َمْنهَِجيَّاِت, ثُمَّ اأْلَِخْيُر  لِلطُّالَّ طريقةُ المدرسين في تحريِش بَِواِسطَِة َعَملِيَّاِت الالَّ

 مشاركِة والدهم الناشطِة لبرامج المدرسة الشخصي.

 

, َوُشُمْوالًّ أَيْ َكْوُن نَْهِج اْلبَْحِث َوْصفِي ًّا و ا فِْي َكْوُن فَِصْيلَتِِه نَْوِعي ًّا اللَِّذْي يُْوَضُح ُشُمْوالًّ َعِن اْلَحقَائِِق التَّْجِرْيبِيَِّة تَْفِصْيالًّ ضًّ

ا أََساِسي ًّا فِْي التَّْحلِْيِل.تَْكِشْيِف الظََّواِهِر بَِواِسطَِة َجْمِع اْلبَيَانَاِت َواْلَمْعلُْوَماِت ِمَن اْلَخْلفِيَّاِت اأْلَْصلِيَِّة بَِكْوِن   اْلبَاِحِث ِجهَازًّ

ا َجْمُع اْلبَيَانَاِت واْلَمْعلُْوَماِت بَِواِسطَِة اْلُمَراقَبَاِت َواْلُمقَاباََلِت َواْلَوثَائِقَاِت َو تَْحلِْيلِ  اْلَمْعلُْوَماِت اْلُمْحتَِويَاِت َعلَى  َوأَمَّ

 اْلَمْعلُْوَماِت فُهَا, َو تَْقِدْيُمهَا, ثُمَّ اأْلَِخْيُر ُخاَلَصتُهَا نَتِْيَجةًّ لَهَا. َوهََذا اْلبَْحِث يَْستَْخِدُم طَِرْيقَةُ تَْحلِْيلِ ُخطَُواٍت ُمَعيَّنٍَة ِمْنهَا: تَْكثِيْ 

 الَِّذْي يَُكْوُن َعلَى : التَّْثلِْيِث و إِْستِْخَداِم اْلَمَراِجِع اْلُمَسنَِّدِة.

 

َِب اْلَمْدرَ بَْحِث َداَللَةًّ أَنَّ النَّتِْيَجةُ لِهََذا الْ  ْنِضبَاِطيِّ لِلطُّالَّ ْينِيِّ َواأْلِ ِس فِْي تَْثقِْيِف الشَّْخِصيِّ الدِّ ْستَِراِجيَِّة لِْلُمَدرِّ َسِة أْخُذ اأْلِ

ِة, َوتَأْ 1:  الثَّانَِويَِّة اْلُحُكْوِميَِّة جيمبير ائَِمةُ ِمْن 2ِكْيِدهَا بِا الدَّاَلئِِل, ( تَْدِخْيُل قِْيَمِة الشَّْخِصيَِّة فِْي الََمادَّ ( أإِلَعانَةُ َواْلُمَراقَبَةُ الدَّ

ِب,  ِسْيَن فِْي إِْستَِجابَتِِهْم لِتَْغيِْيِر أَْخاَلِق الطَّالَّ ( تَأكيد حواس الجميع أن كالهما أساسيان 3نَاِظِراْلَمْدَرَسِة ألْبتَِكاَراِت اْلُمَدرِّ

ا.4ِة االخر, لِكل قِْيَمِة الشَّْخِصيَّ  الًّ َوْسطاًّ َو أَِخْيرًّ  ( تَْطبِْيُق التَّْدبِْيِر التَّْعلِْيِم بِثاََلثَِة َوقَائِِع اْلُخطَُواِت, أَوَّ

 

ا   َِب اْلَمْدرَ أَمَّ ْنِضبَاِطيِّ لِلطُّالَّ ْينِيِّ َواأْلِ ِس فِْي تَْثقِْيِف الشَّْخِصيِّ الدِّ ْستَِراِجيَِّة لِْلُمَدرِّ :  ِة الثَّانَِويَِّة اْلُحُكْوِميَِّة جيمبيرسَ أْخُذ اأْلِ

ل حركتهم كل يوم في الصباح منتجاًّ و دارًّ على المسجد والقران, 2تَأْديُب الوقِت,   (1 ( إقامةُ برنامج 3( َكْوُن أو 

وقت ( لِكل تهاوِن الطالِب لل4تعليم قراءة القران, صالة الضحى, ثم  الظهر والعصر والجمعة جماعةًّ ومتتاليةًّ, 

 واجباٌت للخطابِة امام زمالئِهْم,

 

ا طريقةُ المدرسين في تحريِش مشاركِة والدهم الناشطِة لبرامج المدرسة الشخصي : ثُمَّ اأْلَِخْيُر  ( بناُء َوْضِع 1ام 

و  لِِكتاِب قواعِد منظمة الطالب (تطويُر مشاركت والدِهْم النَّاِشطَِة لِبرامج الش خصي  2عائِليِّ بين المدرسة ووالدهم, 

ِة اإلتصاالِت المباشرِة بينهما3تحمل المراقبة المئثَّرِة بينهما, ِة الُمواجهِة بين المدرسِة  ( َو تطويُر شدَّ َو تطويُر شدَّ

ِب.  , ( تطوير إستخدامات الوسائِل األحتماعيِّ لِِعماِد مشاركتِهْم النَّاِشطَِة لِبرامج الش خ4ووالد الطُّال   صي 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Salah satu Misi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 yaitu  mewujudkan masyarakat 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan 

falsafah Pancasila. Makna dari misi tersebut adalah memperkuat jati diri dan 

karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, 

memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan 

interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai 

luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia 

dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika 

pembangunan bangsa. 

Sesuai dangan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam UU 

RI no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan, 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang sbermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjdi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
1
 

Maka disinilah pendidikan sebagai usaha-usaha penggalian dan 

pengembangan potensi perlu untuk selalu dilakukan karena menurut 

                                                           
1
 Republic Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Jakarta: Republik Indonesia, 2003), 4. 

1 
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Machiavelli dalam Koesoema pendidikan dapat melengkapi ketidak 

sempurnaan dalam kodrat manusia.
2
 

Penjelasan tersebut selaras dengan definisi pendidikan dalam UU 

sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa: 

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara”.
3
 

Pengertian pendidikan tersebut mengisyaratkan bahwa, keberhasilan 

sebuah pendidikan tidak diukur berdasarkan kemampuan intelektual semata. 

Melainkan kemampuan pendidik dan lembaga pendidikan melahirkan 

manusia paripurna, yaitu pribadi-pribadi yang utuh yang memiliki kecerdasan 

intelektual, spiritual maupun sosial.  

Pendidikan sebagai suatu kegiatan produktif, dimana keberhasilan 

prosesnya dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah sosok 

pendidik yang kehadirannya menjadi figur sentral dalam proses pembelajaran. 

Dalam pendidikan dibutuhkan peran guru sebagai pendidik dan pengajar 

profesional, materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan disajikan 

menggunakan metode yang tepat untuk mencapai tujuan dari belajar.
4
 

Disinilah seorang guru dituntut agar mampu menjadikan dirinya sebagai 

sosok yang senantiasa mau belajar sehingga dapat memenuhi fungsinya 

sebagai fasilitator, motivator bahkan seniman tingkat tinggi untuk 

                                                           
2
 Doni Koesoema A.  Pendidikan karakter  Strategi mendidik anak di zaman global. (jakarta: 

Grasindo. 2011).  52 
3
 Umdang-Undang RI. No. 20. Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. 

4
 Isjoni, Guru Sebagai Motivator Perubahan. (Yogyakarta: 2009. ). 11 
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menyesuaikan diri dalam artian memiliki kemampuan dalam memilih dan 

memilah secara kreatif dalam mengaplikasikan metode apa yang akan 

digunakan dan disesuaikan dengan materi dan kebutuhan peserta didik, agar 

terjalin suatu keseimbangan antara ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.  

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, 

pemerintah mengurainya dalam visi dan misi pembangunan nasional 2005-

2025 yang memiliki visi Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur. 

Misi yang pertama sebagai upaya mewujudkan visiter yang berkenaan dengan 

pendidikan karakter sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yaitu :Mewujudkan masyarakat 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan 

falsafah Pancasila adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui 

pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal 

dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, 

mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

Sehingga manusia mampu menjadi pemimpin di muka bumi sebagaimana 

firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 30 berikut;  

ْا أَتَۡجَعُل فِيهَا َمن يُۡفِسُد   قَالُوَٰٓ
ٗۖ ئَِكِة إِنِّي َجاِعٞل فِي ٱۡۡلَۡرِض َخلِيفَة 

َٰٓ َوإِۡذ قَاَل َربَُّك لِۡلَملَ 

ُس لََكۖٗ  َمآََٰء َونَۡحُن نَُسبُِّح بَِحۡمِدَك َونُقَدِّ قَاَل إِنِّيَٰٓ أَۡعلَُم َما ََل  فِيهَا َويَۡسفُِك ٱلدِّ

 تَۡعلَُموَن  

Artinya; Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
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bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
5
 

Masalah karakter menjadi masalah yang sangat penting bagi dunia 

pendidikan. Hal tersebut dikarenakan generasi muda tengah mengalami 

penurunan karakter. Hal ini bisa dilihat dari fenomena yang muncul saat ini 

yang cukup memprihatinkan, terutama bagi dunia pendidikan yang dianggap 

bertanggung jawab dalam membangun peradaban dan moralitas sebuah 

bangsa. Dunia pendidikan mendapatkan pekerjaan rumah yang menumpuk, 

berdasarkan realita yang ada banyaknya informasi media masa yang 

menampilkan generasi bangsa yang terlibat berbagai kenakalan remaja, 

kriminalitas, ketidak disiplinan yang dilakukan oleh sebagian public figure, 

terlebih lagi para elite pemerintahan yang perlahan tumbang dengan kasus 

ketidak jujurannya (korupsi) padahal mereka bukan berasal dari kalangan 

bodoh yang tidak berpendidikan justru mereka-mereka adalah para intelektual 

bangsa yang khilaf. Fakta lain mengungkapkan banyaknya pelajar yang 

melakukan contek massal dimana hal ini adalah praktek dari sifat tidak jujur 

dan tidak disiplin terhadap aturan-aturan yang ditetapkan. Kasus terbaru di 

Sampang Madura berkaitan dengan karakter dan merupakan pencorengan 

dunia pendidikan adalah kejadian tragis seorang guru yang harus tewas di 

tangan peserta didiknya sendiri
6
. Kejadian ini perlu menjadi cambuk bagi 

masyarakat, pemerintah, orang tua dan pendidik (Guru). Sungguh miris dunia 

                                                           
5
 Al- Qur’an Al-Baqarah/ 2: 30 

6
 Ghina Salma, Guru Meninggal Dianiaya Siswa, (Madura: Radar Madura, 2018) 
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pendidikan kita, semakin kesini semakin memperihatinkan, kasus ini 

merupakan contoh jelas degradasi moral dalam dunia pendidikan   dan lagi-

lagi selain lembaga maka pendidik pun dianggap bertanggung jawab terhadap 

kenakalan-kenakalan semacam itu. Guru dianggap gagal dalam 

mentranformasikan ilmu terhadap peserta didiknya. Maka jika demikian guru 

bukanlah sekedar pengajar di dalam kelas semata, namun lebih dari itu pun 

sebagai pengajar dan teladan bagi seluruh masyarakat. Dalam kedudukan ini 

mereka pun menjadi sosok yang  digugu  dan ditiru sesuai dengan namanya 

“guru”. 

Pendidikan karakter merupakan proses penanaman kebiasaan tentang 

hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi faham mana yang benar 

dan mana yang salah, kemudian mampu merasakan, dan menjadikan 

kebiasaannya.
7
 Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pendidikan 

Nasional semakin kuat dengan diundangkanya Peraturan Presiden nomor 87 

tahun 2017, yang pada pasal 1 dikatakan bahwa Penguatan Pendidikan 

Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di 

bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta 

didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga 

dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

                                                           
7
 Abdullah dan Putu Sudira, Penanaman nilai-nilai karakter siswa SMK Salafiyah prodi TKJ 

Kajen Marjoyoso Pati jawa tengah, (Yogyakarta: Jurnal Pendidikan Vokasi, 2013), 142 
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masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM).
8
 

Pada Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 bab II tentang 

Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter (PKK) pasal 6 ayat 1 

dijelaskan bahwa Penyelenggaraan PPK pada Satuan Pendidikan jalur 

Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 

dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan: a. Intrakurikuler; b. 

Kokurikuler; dan c. Ekstrakurikuler.
9
 Berlandaskan hal tersebut, Peneliti 

menfokuskan penelitiannya pada nilai-nilai yang ditanamkan guru terhadap 

peserta didik dan strategi yang digunakan guru  untuk  menanamkan nilai-

nilai karakter pada siswa dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun 

ekstrakurikuler. Karena penanaman nilai-nilai karakter pada siswa dalam 

kelas dan di luar kelas adalah representasi dari penyelenggaraan Pendidikan 

karakter terintegrasi melalui Intrakurikuler, kokurikuler, dan Ekstrakurikuler 

dalam satuan pendidikan sesuai amanat Peraturan Presiden Tersebut. 

Karakteristik yang menjadi kunci sebuah komunitas dalam sekolah 

untuk mendukung pertumbuhan karakter yang baik adalah bahwa setiap 

pendidik menyadari bahwa yang terpenting dalam pembangunan karakter 

baik dan komitmen pembelajaran adalah pengalaman peserta didik, 

perkembangan kepribadianya, dan tekad diri yang mereka miliki. 

                                                           
8
 Kementrerian sekretariat Negara republik Indonesia, salinan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia  nomor 87 tahun 2017  tentang Penguatan Pendidikan Karakter,  (Jakarta: 

Kemensetneg, 2017), 2. 
9
 Kementrerian sekretariat Negara republik Indonesia, salinan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia  nomor 87 tahun 2017  tentang Penguatan Pendidikan Karakter, (Jakarta: 

Kemensesneg, 2017),  5. 
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Sebagaimana dikutip dari buku A Framework  for Character Education in 

Schools berikut: 

“...A key feature of school communities that nurture good character is 

that educators understand that students’ experience of belonging, 

personal growth, and self-determination is foundational to the 

development of good character and commitment to learning”.
10

 

 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat 

penelitian tesis tentang “Strategi Guru dalam menanamkan nilai karakter 

religius dan disiplin pada siswa” dengan alasan di tangan guru lah penentu 

kualitas out put suatu lembaga pendidikan. Adapun penelitian akan dilakukan 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Jember, yang selanjutnya akan disingkat 

dengan MTsN 02 Jember. MTsN 02 Jember merupakan lembaga pendidikan 

Islam yang dikelola dibawah naungan Kementerian Agama, dengan begitu 

tentunya lingkungan belajarnya pun sarat dengan kegiatan-kegiatan yang 

bernuansa agama (nilai Religius) baik melalui kegiatan pembelajaran maupun 

di luar pembelajaran terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan hal ini tentu merupakan perwujudan dari visi yang diusung oleh 

lembaga yaitu “Terbentuknya Warga Madrasah yang Religius, Profesional, 

Kompetitif dan Ramah Lingkungan”.
11

 Berdasar temuan awal yang didapat 

dari hasil observasi awal di MTsN 02 Jember peneliti mendapati penguatan 

karakter di MTsN 02 Jember bisa dikatakan cukup konsisten terutama dalam 

penanaman nilai karakter Religus, terlihat dari hasil observasi awal ketika 

peneliti datang ke lokasi yang didapati adalah siswa siswi yang santun dan 

                                                           
10

 University Of Birmingham, A Framework  for Character Education in Schools, (UK: Jubilee 

Centre, 2017), 9. 
11

 Madrasah  Tsanawiyah Negeri 2 Jember, Sejarah  Madrsah Tsanawiyah Negeri Jember” 30 

Oktober 2018. 
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ramah terhadap tamu, selain itu terlihat pola komunikasi antara siswa dan 

siswi yang tidak sebebas ditempat lain sebagai bentuk pemahaman mereka 

terhadap aturan agama tentang hubungan komunikasi laki-laki dan 

perempuan, dan hal ini menunjukkan karakter religius bahkan kedisiplinan 

siswa mulai melekat berkaitan dengan aturan-aturan agama yang mereka 

yakini.  

Seiring dengan berkembangnya zaman sekolah ini memiliki 

terobosan-terobosan baru dalam meningkatkan karakter siswa baik dalam 

proses pembelajaran maupun di luar kegiatan proses belajar mengajar. 

Salahsatu trobosan yang digunakan untuk penanaman karakter diantaranya 

adalah menerapkan shalat dhuha berjamaah, pembacaan asmaul husna baik 

diwaktu selesai shalat dhuha, do’a pagi, shalat duhur berjamaah, do’a pulang, 

shalat ashar berjama’ah, shalat jum’at berjama’ah, istighosah akbar dan 

berkala, pondok ramadhan, qiyamul lail, khotmil qur’an, peringatan idul adha 

(melakukan tabungan tahunan untuk mengeluarkan hewan qurban yang 

disebar kepelosok-pelosok), Al-banjari, Tahfidz dan MTQ (Musabaqoh 

Tilawatil Qur’an). Selain proses dalam meningkatkan mutu pendidikan, Guru 

MTsN 2 Jember juga melakukan pembentukan karakter, serta pendampingan 

akhlak pada peserta didiknya demi terciptanya karakter religius dan disiplin 

yang lebih baik. 

Kemudian berkaitan dengan kedisiplinan, peraturan sekolah 

mengharuskan baik siswa maupun guru hadir di sekolah jam 06:30. Selain itu 

pada awal tahun ajaran baru sekolah melakukan perjanjian bermaterai dengan 
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masing-masing wali murid berkaitan dengan tata tertib sekolah. Selain itu, 

Guru di MTsN 2 Jember selalu memanfaatkan waktu secara maksimal. Hal 

tersebut terbukti dengan diwajibkannya sholat dhuha dan sholat dhuhur 

berjamaah serta sholat jum’at di sekolah dengan pendampingan yang 

dilakukan langsung oleh guru, baik guru agama maupun pendidikan umum 

mendapatkan giliran untuk menjadi imam jum’at secara bergantian. Dan hal 

ini bisa maksimal karena didukung dengan adanya absen bagi masing-masing 

guru maupun peserta didik.  

Selain beberapa kegiatan religius dan kedisiplinan siswa yang sudah 

diterapkan di MTsN 2 Jember yang ikut memberi andil terhadap keberhsilan 

siswa-siswi MTsN 2 Jember dalam berbagai bidang lomba baik keagamaan 

maupun pengetahuan umum, MTsN 2 Jember juga  merupakan satu-satunya 

Madrasah di Jember yang mendapatkan ijin dari kementrian Agama propinsi 

untuk melakukan program akselerasi, ditambah lagi dengan program baru 

tahun ajaran 2018/2019 yaitu pengadaan kelas Tahfidz dimana hal itu belum 

tentu ada di Madrasah Negeri lain.
12

 Ditambah lagi dengan beberapa kegiatan 

yang dilakukan salah satunya kegiatan ekstrakurikler Tahfidzul Qur’an, 

Pramuka, klub Panahan.  

“Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilakukan untuk 

mendukung penguatan karakter pada siswa karena kegiatan 

ekstrakurikuler dapat turut memberikan kontribusi dalam membentuk 

pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah menjadi generasi yang 

tangguh sehat secara fisik dan memiliki logika serta nalar yang baik 

untuk menyerap berbagai hal yang positif yang ada di sekitarnya”
13

.  

                                                           
12

 Aisyah, Wawancara, MTsN 02 Jember, 27 Agustus 2018  
13

 Abi Sholeh, Wawancara MTsN 2 Jember. 15 Juni 2018. 
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Berangkat dari kenyataan ini penulis tertarik untuk mengangkat 

fenomena tersebut untuk menyusun sebuah tesis dengan judul “ Strategi Guru 

dalam Menanamkan Nilai Karakter Religus dan Disiplin  pada Siswa di 

MTsN 02 Jember Tahun Pelajaran 2018/2019” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan 

fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah strategi guru dalam menanamkan nilai karakter  religius 

dan disiplin pada siswa melalui kegitan Kurikuler di MTsN 02 Jember 

Tahun ajaran 2018-2019? 

2. Bagaimanakah strategi guru dalam menanamkan nilai karakter  religius 

dan disiplin pada siswa melalui kegitan ekstrakurikuler di MTsN 02 

Jember Tahun ajaran 2018-2019? 

3. Bagaimanakah Cara Guru Melibatkan Orang Tua dalam Menanamkan 

Nilai Karakter Religius dan Disiplin pada siswa di MTsN 2 Jember tahun 

ajaran 2018/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana fokus penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian 

ini memiliki tujuan sebagaimana berikut: 

1. Mendeskripsikan strategi guru dalam menanamkan nilai karakter  religius 

dan disiplin pada siswa melalui kegitan Kurikuler di MTsN 02 Jember 

Tahun ajaran 2018-2019. 
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2. Mendeskripsikan strategi guru dalam menanamkan nilai karakter  religius 

dan disiplin pada siswa melalui kegitan ekstrakurikuler di MTsN 02 

Jember Tahun ajaran 2018-2019. 

3. Mendeskripsikan Cara Guru Melibatkan Orang Tua dalam Menanamkan 

Nilai Karakter Religius dan Disiplin pada siswa di MTsN 2 Jember tahun 

ajaran 2018/2019. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pada dilaksanakannya sebuah penelitian adalah suatu 

pengembangan teori bagi peneliti maupun khalayak umum. Kegunaan secara 

pasti dapat dijadikan peta yang menggambarkan suatu keadaan, sarana 

diagnogsis mencari sebab-akibat maka dari itu penelitian ini memilikimanfaat 

sebagai berikut: 

1. Dapat dijadikan sumbangsih pemikiran bagi pendidikan Islam sebagai 

salah satu sarana penguatan karakter. 

2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam mewarnai nuansa ilmiyah, khususnya pengguatan karakter peserta 

didik berbasis keteladan dan pebiasaan. 

3. Bagi khalayak umum, penelitian dapat dikembangkan lebih lanjut guna 

meningkatkan kualitas pendidikan Islam dalam membangun peradaban 

melalui individu-individu yang berkualitas dan berkarakter kuat positif. 
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E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari terjadinya salah tafsir dalam memahami istilah 

dalam judul proposal penelitian ini, maka perlu dijelaskan secara rinci istilah-

istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. 

1. Strategi guru  

Strategi guru dapat dipahami sebagai usaha atau sebuah prosedur 

yang dipakai untuk memberikan suasana yang kondusif kepada siswa 

sehingga dapat meraih tujuan pembelajaran, Strategi juga bisa diartikan 

sebagai perencanaan yang memuat serangkaian kegiatan yang didesain 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dalam hal ini tentang cara guru 

menanamkan karakter religius dan disiplin kepada siswa yang 

membutuhkan tahapan-tahapan dan proses penanaman karakter tersebut 

melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana 

peraturan pemerintah tentang penguatan pendidikan karakter di sekolah 

atau madrasah. 

2. Penanaman nilai karakter religius dan disiplin 

Religius adalah penghayatan dan implementasi ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari. Karakter religius disini adalah nilai karakter 

dalam hubungannya dengan Tuhan, siswa menunjukkan pikiran, perkataan 

dan tindakannya senantiasa diupayakan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan 

atau ajaran agama. Menurut Muhaimin religius sangat dipengaruhi oleh 

situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan beserta penerapan 

nilai yang mendasarinya. Pertama penciptaan budaya religius yang bersifat 
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vertikal dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatkan hubungan dengan 

Allah SWT melalui peningkatan kuantitas maupun kualitas kegiatan-

kegiatan keagamaan di sekolah yang bersifat ubudiyah seperti; shalat 

berjamaah, do’a bersama, khataman al-Qur’an dan lain sebagainya. 

Selanjutnya religius yang bersifat horizontal yang mendudukan 

sekolah sebagai institusi sosial religius, apabila dilihat dari hubungan 

manusianya, dapat dikelompokkan dalam tiga hubungan; 1) hubungan 

atas-bawahan; 2) hubungan profesional; 3) hubungan sederajat atau 

sukrela yang didasarkan pada nilai-nilai religius, seperti; persaudaraan, 

kedermawanan, kejujuran, saling menghormati dan lain sebagainya. 

Sedangkan karakter disiplin adalah perilaku atau sikap yang lahir dari hasil 

pembiasaan diri atau kebiasaan dalam menaati peraturan, hukum atau 

perintah. Pengertian tersebut maka karakter disiplin merupakan 

serangkaian sikap perilaku taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. 

Nilai kedisiplinan muncul sebagai kebiasaan hidup yang teratur karena 

disiplin itu merupakan bagian dari mentalitas dan kebiasaan hidup yang 

harus dibangun sejak awal. 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Startegi Guru 

dalam menanamkan nilai karakter religius dan disiplin pada siswa MTsN 

02 Jember tahun ajaran 2018/2019 merupakan suatu studi atau penelitian 

tentang seluruh usaha maupun serangkaian kegiatan yang disusun oleh 

guru MTsN 02 Jember untuk menanamkan nilai karakter sehingga siswa 

dapat berfikir dan bertindak sesuai dengan tuntunan agama dan menjadi 
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pribadi yang taat dan patuh pada peraturan. Peneliti dalam hal ini 

membatasi lingkup objek penelitiannya pada kegiatan kurikuler 

Pendidikan Agama Islam dan Kewarganegaraan dan pada kegiatan 

Ekstrakurikuler Tahfidz dan Tartil. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahsan tesis 

yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan 

sistematika pembahasan  adalah  dalam bentuk deskriptif naratif. Adapun 

sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan. Berupa konteks penelitian, dan juga 

ada fokus dan tujuan dari penelitian, serta manfaatnya, definisi istilah, dan 

juga sistematika penulisannya. 

Bab dua berisi tentang kajian teori, dan kerangka konseptual. Dalam 

kajian teori dibahas  konsep dasar pendidikan karakter, tahapan atau strategi 

pendidikan karakter, dan metode pendidikan karakter. 

Bab tiga adalah metode penelitian. Bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan pendekatan serta jenis penelitiannya, lokasinya, kehadiran dari 

peneliti, subjek, sumber data, teknik atau cara pengumpulan data, analisis 

data, dan juga keabsahan data, serta tahapan-tahapan dalam penelitian. 

Bab empat adalah paparan terkait data  dan  temuan-temuan saat 

penelitian. Bab ini beirisi tentang  paparan data dan temuan-temuan terkait 

penelitian dari hasil wawancara atau interview, observasi, dan dokumentasi 
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yang fokus penelitiannya meliputi: Strategi guru dalam menanamkan karakter 

religius dan disiplin kepada siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember. 

Bab lima adalah pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk 

mengkorelasikan antara hasil penelitian dengan teori yang digunakan. 

Bab enam adalah penutup. Bab ini berisi tentang pokok hasil 

penelitian atau kesimpulan, tindak lanjut penelitian dan saran-saran atau 

rekomendasi yang diajukan oleh peneliti. Pada bagian akhir tesis, penulis 

sertakan lembaran daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-

lampiran dan daftar riwayat hidup penulis. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini telah dilakukan 

oleh beberapa peneliti, tetapi dalam setiap penelitian yang ada terdapat 

keunikan tersendiri antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan 

adanya persamaan dan perbedaan bagi peneliti terdahulu maupun peneliti 

yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang dijadikan dasar dalam 

penelitian ini diantaranya ialah: 

1. Muklasin dalam sebuah tesis yang berjudul, MANAJEMEN 

PENDIDIKAN KARAKTER SANTRI (Studi Kualitatif di Pondok 

Pesantren Bahrul Ulum Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus).
14

 Tesis ini ditulis oleh Muklasin pada tahun 2016 

Mahasiswa Universitas Lampung. Metodologi penelitian yang digunakan 

dalam tesis ini yaitu menggunkan pendekatan kualitatif deskripstif 

dengan jenis penelitian studi kasus atau penelitian lapangan, metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, cara memvalidasi data dengan triangulasi sumber dan 

metode, serta analisis datanya menggunakan reduksi data, display data 

dan terakhir mengambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

tentang manajemen pendidikan karakter santri mencakup pengelolaan 

                                                           
14

 Muklasin, “Manajemen Pendidikan Karakter Santri (Studi Kualitatif di pondok pesantren Bahrul 

Ulum Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)” (Tesis, Universitas Lampung, 

2016), xii. 

 

29 
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tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh kiai, ustad, dan pengurus. 

Pengkoordinasian pendidikan karakter santri dilakukan dengan cara 

musyawarah bersama aktor terkait yang kemudian dilaksanakan dengan 

menggunakan metode kasbi, tazkiyyah, teladan, motivasi, peraturan, dan 

pembiasaan.  

Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti 

tentang pendidikan karakter dan sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dan jenis penelitian lapangan, metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, cara 

memvalidasi data dengan triangulasi sumber dan metode, serta analisis 

datanya menggunakan reduksi data, display data dan terakhir mengambil 

kesimpulan.  

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yang akan dilakukan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas 

manajemen pendidikan karakter yang dilakukan oleh kiai, ustad, dan 

pengurus pesantren terhadap santri, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu lebih menekankan pada penelitian 

terhadap Strategi guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter terhadap 

siswa melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

2. Sita Acetylena, Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Di 

Perguruan Taman Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang dalam 

jurnal kebijakan dan pengembangan pendidikan volume 1 nomor 1 
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Januari 2013
15

. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi 

kebijakan karakter di SD Taman Siswa Turen, yang meliputi 

1)sMenjelaskan pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter di SD Taman 

Siswa, Turen; 2) Memahami kendala pelaksanaan karakter di SD Taman 

Siswa, Turen; 3) memahami Strategi sekolah untuk mengatasi kendala 

pelaksanaan karakter di SD Taman Siswa, Turen. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan melaluli wawancara, 

observasi dan dokumen. Adapun kesimpulan dari penelitian ini 

menghasilkan bahwa implementasi pendidikan karakter di SD Taman 

Siswa berjalan dengan baik sekalipun terdapat beberapa kendala. 

Hambatan yang termasuk kurangnya profesionalisme dan semangat 

"antara" dari guru, dampak negatif globalisasi terhadap siswa, dan 

kurangnya peran orang tua dan masyarakat dalam implementasi 

kebijakan pendidikan karakter. Dan untuk mengatasi hambatan tersebut, 

lakukan strategi yang diterapkan oleh 1) meningkatkan profesionalisme 

dan semangat "antara" guru, 2) menerapkan metode pendidikan karakter 

dengan "ngerti, ngrasa, nglakoni", 3) penguatan peran orang tua dan 

masyarakat dengan meningkatkan peran komite sekolah.  

Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti 

tentang pendidikan karakter dan sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dan jenis penelitian lapangan, metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, cara 

                                                           
15

 Sita Acetylena, “Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Di Perguruan Taman 

Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang,” kebijakan dan pengembangan pendidikan 1, no.1 

(Januari, 2013 ), 61 
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menvalidasi data dengan triangulasi sumber dan metode, serta analisis 

datanya menggunakan reduksi data, display data dan terakhir mengambil 

kesimpulan. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yang akan dilakukan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas 

tentang implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan karakter di 

taman kanak-kanak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti saat ini yaitu lebih menekankan pada penelitian terhadap Strategi 

guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter terhadap siswa melalui 

kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

3. Implementasi Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren (Studi Kasus di 

Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah (TMII) Pondok Pesantren Al-Amien 

Prenduan Sumenep), tesis ditulis oleh Johan pada tahun 2012.
16

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Pendidikan 

Karakter di pondok pesantren al-amien sumenep. Metodologi penelitian 

yang digunakan dalam tesis ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif 

deskripstif dengan jenis penelitian studi kasus atau penelitian lapangan, 

metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, cara memvalidasi data dengan triangulasi sumber dan 

metode, serta analisis datanya menggunakan reduksi data, display data 

dan terakhir mengambil kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ialah 

tentang penerapan pendidikan karakter di pondok pesantren lebih besar 

                                                           
16

 Johan, “ Implementasi Pendidikan Karakter di pondok Pesantren (Studi Kasus di Tarbiyatul 

Muallimien Al-Islamiyah Pondok Pesantren AL-Amin Perenduen Sumenep)”, CIAO, 25 Mei 

2018, www.ciaonet.org/pub/hur01.html. 
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dilakukan dengan cara melalui pembelajaran dan program pondok 

pesantren yang lain, serta empat nilai karakter yang dikembangkan di 

dalamnya yaitu ikhlas, sederhana, mandiri dan persaudaraan.  

Persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti 

tentang pendidikan karakter dan sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif dan jenis penelitian studi kasus atau penelitian 

lapangan, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, cara memvalidasi data dengan triangulasi 

sumber dan metode, serta analisis datanya menggunakan reduksi data, 

display data dan terakhir mengambil kesimpulan. 

Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang yang akan dilakukan yaitu, pada penelitian terdahulu membahas 

tentang penerapan pendidikan karakter yang dilakukan melalui 

pembelajaran dan program pondok pesantren dengan penanaman empat 

nilai ikhlas, sederhana, mandiri dan persaudaraan. Perbedaan yang lain 

adalah penelitian sebelumnya dilakukan di lembaga pesantren, 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu 

lebih menekankan pada penelitian terhadap Strategi guru dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter terhadap siswa melalui kegiatan 

kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler di lembaga formal. 
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Tabel 2.1 

N

o 
Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

1 Muklasin, 

Manajemen 

Pendidikan 

Karakter 

Santri (Studi 

Kualitatif Di 

Pondok 

Pesantren 

Bahrul ‘Ulum 

Margodadi 

Kecamatan 

Sumberejo 

Kabupaten 

Tanggamus).  

Universitas 

Lampung, 

2016. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan tentang 

manajemen 

pendidikan karakter 

santri mencakup 

pengelolaan tugas dan 

tanggung jawab yang 

dilakukan oleh kiai, 

ustad, dan pengurus. 

Pengkoordinasian 

pendidikan karakter 

santri dilakukan 

dengan cara 

musyawarah bersama 

aktor terkait yang 

kemudian 

dilaksanakan dengan 

menggunakan metode 

kasbi, tazkiyyah, 

teladan, motivasi, 

peraturan, dan 

pembiasaan. 

(1) Meneliti tentang 

pendidikan 

karakter 

(2) Pendekatan 

kualitatif 

deskriptif 

(3) jenis penelitian; 

penelitian 

lapangan 

(4) metode 

pengumpulan 

data; wawancara, 

observasi, dan 

doku- mentasi 

(5) validasi data; tri 

angulasi sumber 

dan metode 

(6) analisis data; 

reduksi data, 

display data, 

penarikan 

kesimpulan. 

 penelitian terdahulu 

membahas 

manajemen 

pendidikan karakter 

yang dilakukan oleh 

kiai, ustad, dan 

pengurus pesantren 

terhadap santri, 

 penelitian saat ini 

yaitu lebih 

menekankan pada 

strategi guru dalam 

menanamkan nilai-

nilai karakter positif 

terhadap siswa 

melalui kegiatan 

kurikuler, ko-

kurikuler dan 

ekstrakurikuler 

2 Sita 

Acetylena, 

Analisis 

Implementasi 

Kebijakan 

Pendidikan 

Karakter Di 

Perguruan 

Taman Siawa 

Kecamatan 

Turen 

Kabupaten 

Malang 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

implementasi 

pendidikan karakter di 

SD Taman Siswa 

berjalan dengan baik 

sekalipun terdapat 

beberapa kendala. 

Hambatan yang 

termasuk kurangnya 

profesionalisme dan 

semangat "antara" dari 

guru, dampak negatif 

globalisasi terhadap 

siswa, dan kurangnya 

peran orang tua dan 

masyarakat dalam 

implementasi 

(1) Meneliti tentang 

pendidikan 

karakter  

(2) Pendekatan 

kualitatif 

deskriptif 

(3) Jenis penelitian; 

penelitian 

lapangan 

(4) Metode 

pengumpulan 

data; wawancara, 

observasi, dan 

doku- mentasi 

(5) Validasi data; tri 

angulasi sumber 

dan metode 

analisis data; 

 penelitian terdahulu 

membahas 

implementasi 

kebijakan 

pendidikan karakter 

yang difokuskan 

pada pelaksanaan, 

kendala dan strategi 

untuk mengatasi 

kendala yang ada. 

 Penelitian saat ini 

yaitu lebih 

menekankan pada 

strategi guru dalam 

menanamkan nilai-

nilai karakter positif 

terhadap siswa 

melalui kegiatan 
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N

o 
Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 2 3 4 5 

kebijakan pendidikan 

karakter. Dan untuk 

mengatasi hambatan 

tersebut, lakukan 

strategi yang 

diterapkan oleh 1) 

meningkatkan 

profesionalisme dan 

semangat "antara" 

guru, 2) menerapkan 

metode pendidikan 

karakter dengan 

"ngerti, ngrasa, 

nglakoni", 3) 

penguatan peran orang 

tua dan masyarakat 

dengan meningkatkan 

peran komite sekolah 

reduksi data, 

display data, 

penarikan 

kesimpulan. 

kurikuler, ko-

kurikuler dan 

ekstrakurikuler 

3 Johan, 

Implementasi 

Pendidikan 

Karakter di 

Pondok 

Pesantren 

(Studi Kasus 

di Tarbiyatul 

Muallimien 

Al-Islamiyah 

(TMII) 

Pondok 

Pesantren Al-

Amien 

Prenduan 

Sumenep). 

2012 

Hasil dari penelitian 

ini ialah tentang 

penerapan pendidikan 

karakter di pondok 

pesantren lebih besar 

dilakukan dengan cara 

melalui pembelajaran 

dan program pondok 

pesantren yang lain, 

serta empat nilai 

karakter yang 

dikembangkan di 

dalamnya yaitu ikhlas, 

sederhana, mandiri 

dan persaudaraan. 

(1) Meneliti tentang 

pendidikan 

karakter 

(2) Pendekatan 

kualitatif 

deskriptif 

(3) jenis penelitian; 

penelitian 

lapangan 

(4) metode 

pengumpulan 

data; wawancara, 

observasi, dan 

doku- mentasi 

(5) validasi data; tri 

angulasi sumber 

dan metode 

analisis data; 

reduksi data, 

display data, 

penarikan 

kesimpulan. 

 penelitian terdahulu 

membahas tentang 

penerapan 

pendidikan karakter 

yang dilakukan 

melalui 

pembelajaran dan 

program pondok 

pesantren dengan 

penanaman nilai 

ikhlas, sederhana, 

mandiri dan 

persaudaraan. 

 penelitian saat ini 

yaitu lebih 

menekankan pada 

strategi guru dalam 

menanamkan nilai-

nilai karakter siswa 

melalui kegiatan 

kurikuler, ko-

kurikuler dan 

ekstrakurikuler. 
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B. Kajian Teori 

1. Definisi Karakter dan Pendidikan Karakter 

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin 

Kharakter, kharessian dan  xharaz yang berarti tools for marketing, to 

engraven dan pointed stake, yang kemudian dipahami sebagai stempel atau 

cap. Jadi watak adalah stempel atau cap, siafat-sifat yang melekat pada diri 

seseorang.
17

  Dalam kamus psikologi, arti karakter adalah kepribadian 

yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, terdapat istilah yang serupa 

dengan karakter yaitu Personality Charakteristik yang memiliki arti bakat, 

kemampuan, sifat, dan sebagainya yang secara konsisten diperagakan oleh 

seseorang, termasuk pola perilaku, sifat-sifat fisik, dan ciri-ciri 

kepribadian.
18

 Selanjutnya dalam bahasa Arab istilah karakter diartikan 

sebagai khuluq, sajiyyah, thaba’u’ yang berarti budi pekerti, tabiat atau 

watak, kadang juga disebut syakhsiyah yang maknanya lebih dekat dengan 

personality (kepribadian).
19

  

Secara terminologi, karakter adalah sifat manusia pada umumnya 

yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri, karakter adalah sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau 

sekelompok orang. Istilah  karakter mulai digunakan dalam dunia 

pendidikan dimulai pada ahir abad ke-18 yang mulai dicetuskan oleh  FW. 

                                                           
17

 Wyne dalam Musfah,  Pendidikan Karakter: Sebuah Tawaran Model  Pendidikan Holistik 

Integralistik, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hal 127 
18

 Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), hal 20 
19

 Aisyah Boang dalam Supiana. Mozaik Pemikiran Islam: Bunga Serampai Pemikiran Pendidikan 

Indonesia, (Jakarta: Dirjen Dikti, 2011), hal 5  
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Foester.
20

  Pendidikan karakter lahir sebagai salah satu usaha dalam 

menghidupkan kembali pendidikan ideal-spiritual yang pernah terlarut 

dalam arus positivisme yang dipelopori oleh filsuf Prancis Auguste Comte. 

Sementara untuk Indonesia sendiri sebenarnya bukanlah merupakan hal 

yang benar-benar baru sekalipun pemerintah baru mengembar-gemborkan 

wacana pendidikan karakter tahun 2010 yang lalu, namun jika kita 

menoleh kembali pada sejarah berdirinya Bangsa, maka pendidikan 

karakter bukanlah hal yang baru. Betapa tidak, pengalaman sejarah 

mengatakan beberapa pendidik Indonesia Modern yang kita kenal seperti 

Ki Hajar Dewantara, Soekarno, Hatta, RA. Kartini Moh Nasir dan yang 

lain, telah melakukan berbagai macam cara untuk menerapkan pendidikan 

karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa. 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Sebelum lebih jauh membahas tentang pendidikan karakter, 

maka akan lebih baik kiranya memahami pengertian dari karakter itu 

sendiri. Karakter dalam pembahasan ini adalah karakter pada diri 

seseorang atau manusia. Karakter merupakan cerminan dari nilai yang 

melekat pada perilaku manusia. Victor Battistic menyebutkan karakter 

adalah merupakan perwujudan perkembangan perilaku baik seseorang 

sebagai pribadi intelektual, sosial, emosional dan etis.
21

 Selain itu 

karakter selalu mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, motivasi dan 

                                                           
20

 Jamal Ma’mur Asmani, Fiqih Sosial Kiai Sahal  Mahfudz Antara Konsep dan Implementasi, 

(Surabaya, Khalista: 2007).27 
21

 Victor Battistich. Character Education, Prevention and Positive Youth Development. (2005: 3) 

Dalam http//journal.apa.org/prevention/volume 4. (diakses pada 24 Mei 2018) 
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keterampilan. Oleh karenanya karakter senantiasa berhubungan dengan 

dimensi fisik dan psikis individu sehingga layaklah jika karakter disebut 

sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan orang lain. Karakter juga bisa dipahami sebagai tabiat 

atau watak, dengan demikian orang yang memiliki karakter adalah 

orang yang memiliki kepribadian. Penjelasan tersebut mengindikasikan 

bahwa karakter dapat disebut sebagai jati diri seseorang yang telah 

terbentuk dalam proses kehidupan oleh sejumlah  nilai-nilai etis yang 

dimilikinya, berupa pola pikir, sikap dan perilakuknya dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya.  

Doni Koesoma menyatakan bahwa karakter sama dengan 

kepribadian. Kepribadian dianggap “ ciri atau karakteristik atau gaya 

atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari lingkungan, 

misalnya keluarga pada masa kecil atau sifat yang dibawa seseorang 

sejak kecil”.
22

 Karakter seseorang suatu saat bisa baik tapi pada saat 

yang lain bisa menjadi jahat, karena karakter yang dimiliki manusia 

bersifat fleksible. Perubahan ini tergantung bagaimana proses interaksi 

antara potensi dan sifat alami yang dimiliki manusia dangan kondisi 

lingkungannya, sosial budaya, pendidikan dan alam. Artinya karakter 

seseorang tidaklah berkembang dengan sendirinya, perkembangan 

                                                           
22

 Doni Koesoema. A. Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di zaman Global. (Jakarta: 

Kompas Gramedis. 2007), 80.    
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karakter pada tiap-tiap individu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan 

faktor lingkungan
23

. Sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi; 

 اْلَمْرُء َعلَى ِدْيِن َخلِْيلِِه, فَْليَْنظُْر اََحُدُكْم َمْن يَُخالِْل )رواه احمد( 

“seseorang itu tergantung pada agama (pengaruh) teman dekatnya, 

maka perhatikanlah dengan siapa seseorang tersebut berteman. (HR. 

Ahmad)
24

 

Bahwa setiap jiwa yang dilahirkan dalam keadaan fitrah 

(membawa sifat bawaan) yang berpotensi untuk berbuat baik dan buruk 

tergantung orang tuanya atau lingkungannya (dalam hal ini bisa jadi 

lingkungan pendidikan).  Dan disinilah sekolah sebagai lembaga 

pendidikan yang dianggap cukup berperan penting sebagai lingkungan 

belajar bagi manusia, tanpa mengurangi fungsi penting dari dua 

lingkungan yang lainnya yaitu, lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai media yang paling efektif 

untuk menyadarkan individu tentang jati diri kemanusiaanya. 

Pendidikan sebagai alat pembentuk karakter yang ideal yang kemudian 

dikenal dengan istilah pendidikan karakter. 

Pendidikan menurut Arifin adalah usaha membina dan 

mengembangkan pribadi manusia antara aspek rohani dan jasmani yang 

                                                           
23

 Sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi “Kullu Mauludin yuladu ‘alal Fitrah....” bahwa setiap 

jiwa yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (membawa sifat bawaan) yang berpotensi untuk berbuat 

baik dan buruk tergantung orang tuanya atau lingkungannya (dalam hal ini bisa jadi lingkungan 

pendidikan).   
24

 Imam al Bani, “silsilah al-hadits al- shahihah” no hadits 127. t.t. 
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berlangsung secara bertahap.
25

 Pendidikan juga diartikan sebagai usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingannya, 

pengajaran atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang.
26

      

Pengertian ini selaras dengan peran pendidikan menurut Ibnu Khaldun 

dalam Kuswono yakni untuk melahirkan budaya pribadi manusia 

bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup.
27

 

Dengan demikian definisi-definis di atas menyimpulkan bahwa 

karakter adalah suatu yang mengualifikasi seorang pribadi, sifat alami 

seseorang dalam merspon situasi secara bermoral, cara berfikir dan 

berperilaku yang menjadi ciri kahs bagi tiap individu secara 

keseluruhan dari watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari intenalisasi dari berbagai kebajikan untuk hidup dan 

bekerjasama baik di lingkungan keluarga, masyarakat bangsa dan 

negara. Adapun yang dimaksdu dengan pendidikan karakter Dari 

beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter adalah upaya menumbuhkan pemahaman kecerdasan dalam 

berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam 

bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dan diwujudkan 

dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, masyarakat dan 

lingkungannya.  

 

                                                           
25

 Muzayyin Arifin. Filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara. 2012 ). 12 
26

 Mansur, Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), 

57. 
27

 Kuswono, “Pendidikan Karakter di Sekolah Islam”, (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta, 2012), 29. 
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b. Dasar Hukum Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Sebagai dasar implementasi pendidikan karakter di 

sekolah/madrasah berikut  payung hukum yang menjadi landasan 

pendidkan karakter di sekolah/madrasah; 

1) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen 

2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan 

dan Penyelenggaraan Pendidikan 

5) Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008, tentang Pembinaan 

Kesiswaan 

6) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi 

7) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi 

Lulusan 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

9) Renstra Kemendiknas tahun 2010-2014 

10) Renstra Direktorat Pembinaan SMP tahun 2010-2014
28

 

c. Nilai-nilai dalam pedidikan karakter 

Pembahasan pendidikan karakter erat kaitannya dengan nilai, 

oleh karena itu perlu diutarakan apa sebetulnya nilai itu sendiri. Nilai- 

                                                           
28

 Kemendiknas, Pembinaan Pendidkan Karakter, (Jakarta: 2018) 
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nilai karakter yang dikembangkan kementerian pendidikan ada delapan 

belas karakter. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, pancasila, 

budaya, dan pendidikan nasional. Adapun delapan belas nilai tersebut 

yaitu;
29

  

Tabel 2.2 18 Nilai Karakter 

NO Nilai Karakter Deskripsi 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Religius 

 

 

 

 

Jujur 

 

 

 

Toleransi  

 

 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianut, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

Perilaku yang didasarkan pada upaya yang 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan 

dan pekerjaan. 

Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap dan tindakan orang lain yang berbeda 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

Disiplin 

 

 

Kerja Keras 

 

 

 

Kreatif  

 

 

Mandiri  

 

 

Demokratis  

 

 

Rasa Ingin Tahu 

 

 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

Berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tuggas. 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

                                                           
29

 Kementrian Pendidikan Nasional. 2010 e. Pusat Kurikulum Pendidikan Nasional. Jakarta 
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10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

Semangat Kebangsaan 

 

 

 

Cinta Tanah Air 

 

 

 

 

Menghargai Prestasi 

 

 

 

Bersahabat/ 

Berkomunikasi 

 

Cinta Damai 

 

 

Gemar Membaca 

 

 

Peduli Lingkungan 

 

 

Peduli Sosial 

 

 

Tanggung Jawab 

 

dilihat dan didengar. 

Cara berfikir, bertindak dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

Negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, 

lingkungan fisik, social, budaya, ekonomi 

dan politik bangsa. 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

Tindakan yang memperlihatkan tindakan rasa 

senang berbicara, bergaul dan bekerjasama 

dengan orang lain. 

Sikap, perkataan dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya. 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan yang Maha Esa. 

 

 

Thomas Lickona dalam Lukman Abu Mahani dkk lebih 

menekankan tiga nilai karakter yang menurutnya saling terkait. 

Character so conceived has tree interrelated parts: moral 

knowwing, moral feeling, and moral behavior. Good character 

consist of knowwing the good, desiring the good, and doing the 

good. Habits of the mind, habits of the heart, and habits of 
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action. All tree are necessary for leading a moral life; all tree 

make up moral maturity. When we think about the kind of 

character we want of our children, it’s clear that we want them 

to be able to judge what is right, care deeply about what is right, 

and than do what they believe to be right. Even in the face of 

pressure from without and temptation from within.
30

 

Karakter yang baik menurut Lickona terbentuk melalui proses 

untuk mengatahui yang baik (knowing the good), menumbuhkan 

keinginan untuk mengetahui yang baik (desiring the good), dan 

melakukan tindakan-tindakan yang baik (doing the good). Kebiasaan 

berfikir, keinginan bertindak, dan kebiasaan dalam tindakan, 

merupakan tiga hal yang sangat dibutuhkan dalam memimpin 

kehidupan moral dalam membentuk kematangan moral. 

Selanjutnya Lickona dalam Lukman Abu Mahani dkk 

mendefinisikan konten Penanaman karakter sebagai berikut: 

Well character consists of: the habits good knowledge, mind, 

heart, and the behavior. some content of character educational, 

such as: courage, perseverance, diligence, patience, 

responsibility, fairness, generosity; simplicity, ability to 

communicate, friendship, respect, and patriotism.
31

 

Karakter yang baik mengandung pembiasaan dari pengetahuan, 

pikiran, hati dan sikap yang baik. Beberapa Konten karakter yang 

ditanamkan dalam pendidikan diantaranya adalah:  Keteguhan, tekun, 

rajin, sabar, tanggungjawab, sportif, dermawan, sederhana, komunikasi 

baik, bersahabat, hormat, dan suka menolong. 
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 Lukman Abu, Mahani Mokhtar, Zainudin Hassan & Siti Zakiah Darmanita Suhan.  (2015). How 

to Develop Character of Madrassa Students in Indonesia. Journal of Education and Learning. Vol. 

9(1) pp. 79-86. Hal. 80. 
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David Light Shields berpendapat bahwa secara umum terdapat 4 

dimensi Karakter dan budaya sekolah yang perlu dibangun untuk 

mendukungnya. Pendapat tersebut bisa menjadi landasan bagi satuan 

pendidikan, budaya apa yang harus ditumbuhkan dalam sekolah, dan 

apa nilai karakter yang terdukung pertumbuhannya oleh budaya 

tersebut.  

Dimensions of Personal Character and the School Culture That 

Supports Them
32 

Tabel 2.3 

No Personal Character  School Character 

1 Intellectual Character Culture of Thinking 

2 Moral Character Culture of Love and Justice 

3 Civic Character Culture of Service and 

Engagement 

4 Performance Character Culture of Quality and 

Excellence 

 

1) Karakter Intelektual 

Yaitu suatu perpaduan pembiasaan kesadaran, pola pikir, dan 

kecondongan / watak pada suatu pemikiran yang tidak saja 

memerintah, tetapi juga memotivasi untuk pemikiran seseorang 

yang berorientasi pada pancarian nilai-nilai kebenaran”. Ron 
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 David Light Shields, Character as The Aim Of Education, ( Us: Kappan Magazine of Character, 
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Ritchhart mengidentifikasi setidaknya ada 6 kecondongan/ watak 

yang dipandang sebagai sifat dasar karakter intelektual, bahwa 

seseorang dengan watak karakter intelektual yang kuat maka ia 

bersifat: sifat keingintahuanya, pemikiran terbuka, mudah 

merenungkan, pandai merencana, ada keraguan sebelum 

menemukan nilai kebenaran, dan selalu mencari kebenaran. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh Ron Ritchhart sebagai berikut: 

“..The overarching conglomeration of habits of mind, 

patterns of thought, and general dispositions toward thinking 

that not only direct but also motivate one’s thinking-oriented 

pursuits. A person of strong intellectual character is curious, 

open-minded, reflective, strategic, skeptical, and truth-

seeking”.
33

  

 

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Fuad. A.B dalam Ulil 

Amri. S yang mengatakan bahwa al-Qur’an sangat memperhatikan 

term-term pendidikan dan senantiasa mengungkapkan realita-

realita dan mendorong manusia untuk berfikir dan melakukan 

analisis pada fenomena yang ada di sekitar kehidupan sosial 

mereka.
34

 Al-Qur’an diturunkan Allah agar manusia dapat menuju 

ke arah yang lebih baik melalui kemampuannya dalam berfikir, 

sebagaimana dalam surat an-Nahl; 

َوَما اَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب اَِلَّ لِتُبَيَِّن لَهُُم الَِّذى اْختَلَفُْوا فِْيِه َوهًُدى 

 لِقَْوٍم يُْؤِمنُْونَ َوَرْحَمةً 
 “Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al 

Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada 
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mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi 

petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.”
35

  

 

Artinya manusia yang beriman akan senantiasa berfikir 

dengan seksama sehingga apa yang terjadi di sekeliling mereka 

dapat menjadi petunjuk untuk menuju ke arah yang lebih baik. 

Demikian pula manusia yang memiliki karakter intelektual yang 

tinggi akan mampu membaca dengan memanfaatkan segala 

kemampuan panca indra yang telah dianugerahkan padanya untuk 

memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitar mereka.  

2) Karakter Moral 

 Karakter moral didefinisikan sebagai berikut: 

“...Moral character reflects a disposition to seek the good 

and right. Moral character is rooted in a basic desire for 

goodness. In situations of choice and conflict, the person of 

moral character gives priority to moral over nonmoral 

considerations. Just as intellectual character focuses on 

intelligent action more than on intelligence per se, moral 

character is more about enacting goodness than learning 

specific virtues.
36

 Civic character requires both an 

inclination and capacity for self-transcendence. It requires 

a disposition to consider the common good and to work 

toward it in collaboration with others. The passion for the 

public good can motivate the attainment of the relevant 

competencies: civic and political knowledge, such 

intellectual skills as critical thinking, and social and 

participatory skills”.
37

  

 

 Karakter moral merupakan kecenderungan untuk 

menemukan kebaikan dan kebenaran, dalam karakter intelektual 

nilai dasarnya adalah hasrat untuk nilai-nilai kebaikan. Dalam 
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situasi yang bisa memilih dan konflik, maka seseorang yang 

memiliki karakter intelektual ia akan memprioritaskan pada pilihan 

yang mengandung nilai moral dari pada yang tidak memiliki 

pertimbangan moral. Jika karakter intelektual lebih fokus kepada 

tindakan intelektual daripada persepsi intelektual, maka karakter 

moral ini lebih kepada menetapkan mana yang dianggap sebagai 

nilai kebaikan daripada sekedar mempelajari nilai kebaikan 

tertentu. 

3) Karakter Kewarganegaraan (sosial)/ civic character 

 Adapun karakter kewarganegaraan, memerlukan baik 

kecenderungan maupun kapasitas untuk mencapai kualitas diri. Ia 

membutuhkan watak yang mempertimbangkan kebaikan yang 

bersifat umum, dan untuk berbuat atas dasar itu dengan melibatkan 

kerjasama dengan orang lain. Kegemaranya akan nilai-nilai 

kebaikan umum mendorong tercapaianya kompetensi yang 

berhubungan, misalnya pengetahuan politik dan kepentingan 

umum, semacam keterampilan intelektual sebagai pemikiran kritis, 

dan keterampilan partisipatif tinggi dalam sosial kemasyarakatan.   

4) Karakter Performance 

 Karakter performance, mengandung nilai-nilai ketekunan, 

kerajinan, keteguhan, keuletan, optimis, penuh ide, teliti, dan 

kesetiaan. Mereka yang memiliki karakter performance yang kuat, 

akan nampak dari sifatnya yang bekerja keras, teliti, tahan dalam 
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menghadapi masalah, mencari solusi suatu tantangan, serta 

memelihara dan mempertahankan optimis yang telah mengakar. 

Makna tersebut sebagaimana peneliti kutip dibawah ini: 

“..Performance character includes such qualities as 

perseverance, diligence, courage, resilience, optimism, 

initiative, attention to detail, and loyalty. They work hard, 

pay attention to detail, persist through problems, seek to 

overcome challenges, and maintain a grounded 

optimism”.
38

 

Pendapat lain dari Jamal Asmani yaitu menggolongkan nilai-

nilai karakter dalam 5 nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia 

dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan .
39

 Artinya nilai-nilai yang 

diangkat dan ditransformasikan merupakan nilai-nilai luhur yang 

bersumber dari Hablun min Allah dan Hablum min al-Nass, maka 

dengan nilai-nilai karakter tersebut manusia mampu berhubungan baik 

dengan Tuhannya artinya menjalankan perintah dan menjauhi perintah 

tuhannya yang berdampak pada hubungan baik dengan sesama makhluk 

atau lingkungan sekitar. Setelah diperhatikan baik pendapat Davit Light 

Shield dan Jamal Asmani hampir sejalan, satu sisi pendapat berangkat 

dari kategori umum dan satu sisi lain mengkaitkannya dengan dimensi 

agama. Akan tetapi baik Davit maupun Jamal memiliki konten yang 

serupa yakni nilai-nilai karakter yang melahirkan pribadi yang  secara 

utuh memiliki hubungan baik dengan sesama manusia dan Rabbnya.  
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d. Prisip-prinsip dasar pendidikan karakter 

Pendidikan karakter harus dilakukan berdasarkan pada prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

1) Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter 

2) Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup 

pemikiran, perasaan, dan perilaku 

3) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk 

membangun karakter 

4) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian 

5) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan 

perilaku yang baik 

6) Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan 

menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun 

karakter mereka, dan membantu mereka untuk sukses 

7) Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik 

8) Menfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang 

berbagai tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada 

nilai dasar yang sama 

9) Adanya pembagian moral dan dukungan luas dalam membangun 

inisiatif pendidikan karakter 

10) Mengfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra 

dalam usaha membangun karakter 

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

guru karakter, manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta 

didik.
40

 

Prinsip-prinsip ini menjadi pegangan kepala sekolah dalam 

melakukan monitoring kinerja staf-stafnya, perkembangan dan 

dinamikanya. Artinya prinsip-prinsip pendidikan karakter ini menjadi 

penting bukan hanya sebatas pada guru dan siswa semata melainkan 

seluruh masyarakat pendidikan yang ada di lembaga pendidikan 

(sekolah), mulai dari kepala sekolah, guru, siswa, staf kebersihan, 

keamanan, tata usaha dan yang lainnya yang ikut berkecimpung dalam 

lembaga-lembaga pendidikan bahkan termasuk di dalamnya petugas 
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kantin. Karena pendidikan karakter bukan hanya pada taraf 

pengetahuan semata, dimana pelaksanaannya cukup diketahui dan 

dipahami semata, melainkan membutuhkan sebuah pembiasaan melalui 

keteladanan seluruh individu.  

Prinsip yang tidak kalah penting dan mendasar bagi setiap 

pendidik dalam pendidikan karakter adalah keyakinan dan optimisme. 

Bahwa dia mampu menanamkan nilai-nilai karakter itu pada peserta 

didik, apapun dan bagaimanapun kondisinya. Sehingga tidak 

dibenarkan ketika seorang guru memiliki Prejudice (prasangka awal) 

bahwa ia akan gagal dalam tugas nya. Dalam pendidikan karakter ada 

istilah yang dikenal dengan Prejudice. Prejudice adalah prasangka awal 

yang membentuk cara pandang seseorang terhadap orang lain tanpa 

berdasar fakta yang sebenarnya. Mengatasi Prejudice adalah bagian 

penting dalam penanaman pendidikan karakter. Itulah mengapa Baptise 

Mengatakan bahwa: 

“..Prejudice has affected every group of people at one time or 

another. It can take many forms. People can be prejudiced 

against those of a different race, culture, belief system, gender, 

appearance, or economic level, or those who have different 

abilities. In a culture of differences, prejudice can affect any 

person at any time for any number of reasons”.
41

 

(Prejudice harus diatasi dengan benar. Karena keberadaanya 

seringkali muncul  dari perbedaan ras, warna kulit, sistem 

kepercayaan, gender,  strata sosial dan ekonomi , dan perbedaan 

kemampuan dan hal itu berefek luas sebagai penghambat 

pendidikan karakter).  
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Setidaknya ada 3 karakteristik yang harus dipahami oleh 

komunitas satuan pendidikan sebagai persepsi mereka tentang peserta 

didik, untuk mendukung keefektifan penanaman pendidikan karakter, 

yaitu: students’ experience of belonging, personal growth, and self-

determination. Sebagaimana peneliti mengutip dari sebuah buku 

Character Education Informational Handbook and Guide II. 

“...A key feature of school communities that nurture good 

character is that educators understand that students’ experience 

of belonging, personal growth, and self-determination is 

foundational to the development of good character and 

commitment to learning”.
42

 

Karakteristik yang menjadi kunci sebuah komunitas dalam 

sekolah untuk mendukung pertumbuhan karakter yang baik adalah 

bahwa setiap pendidik menyadari bahwa yang terpenting dalam 

pembangunan karakter baik dan komitmen pembelajaran adalah 

pengalaman peserta didik, perkembangan kepribadianya, dan tekad diri 

yang mereka miliki. 

e. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter mempunyai tujuan penanaman nilai dalam 

diri siswa dan pembaruan tata kehidupan bersama yang lebih 

menghargai kebebasan individu. Selain itu meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara 
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utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi 

lulusan
43

.    

Sedangkan tujuan pendidikan karakter yang diharapkan 

Kementerian Pendidikan Nasional adalah:  

1) Mengembangkan potensi qalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa;   

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji 

dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religius;  

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa;  

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan; 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 

kekuatan (dignity). 

Berdasarkan tujuan pendidikan karakter yang dirancang oleh 

kementrian pendidikan nasional maka, tugas pendidikan menjadi sangat 

penting untuk mensukseskan program pendidikan karakter. Untuk perlu 

dilakukan segenap perencanaan karena apa yang mejadi tujuan 

pemerintah adalah bukan sesuatu yang sederhana, melainkan sebuah 

mimpi yang kompleks yang menunggu untuk diwujudkan. Berbicara 

karakter, maka tidak seperti membangun sebuah bangunan yang kokoh 

semata, melainkan banyak unsur di dalamnya yang memerlukan konsep 
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melalui pemahaman, pembiasaan sehingga menjadi karakter yang 

melekat. Dari sinilah pendidikan karakter diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan, mengkaji dan mempersonalisasikan nilai-

nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu perlu 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, seimbang sesuai standar kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan. 

Esensi Pendidikan karakter adalah transformasi nilai dalam 

satuan pendidikan, dalam segala aktivitas apapun bentuknya. Hal ini 

sebagaimana dikemukakan Marvin Berkowitz: “Effective character 

education is not adding a program or set of programs to a school. 

Rather it is a transformation of the culture and life of the school.”
44

 

Pendidikan karakter yang efektif bukanlah terletak pada penambahan 

program atau mengaturnya, tetapi lebih kepada trasnformasi nilai 

budaya dan kehidupan dalam sekolah. Hal tersebut dapat dipahami 

bahwa esensi pendidikan karakter adalah pada transformasi nilai yang 

terjadi dalam kehidupan disekolah. 

2. Tinjauan tentang karakter Religius dan Disiplin di Sekolah 

a. Pengertian karakter Religius 

Kata religius bearasal dari kata religi diambil dari bahasa asing 

yaitu religion yang memiliki arti agama yaitu sebuah keyakinan akan 
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adanya sesuatu kekuasaan di atas manusia, sementara makna religius 

adalah merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang. Religius 

merupakan salah satu nilai karakter yang diartikan sebagai sikap dan 

perilaku taat kepada agama yang dianut. Religius bisa diartikan religi 

dan dengan kata agama atau bersifat agamis. Agama seperti dikutip 

Nuruddin, menurut Frazer, merupakan sistem sesuai dengan tingkat 

kognisi seseorang dengan kepercayaan yang senantiasa mengalami 

perubahan dan perkembangan.
45

 

Menurut Nurcholish Madjid, agama merupakan hal-hal yang 

dapat melaksanakan ritual-ritual tertentu bukan hanya kepercayaan 

kepada yang ghaib. Agama adalah memperoleh ridho Allah 

keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi 

Agama, dengan kata lain, atas dasar percaya atau iman kepada Allah 

meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang 

tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (ber-

akhlaq karimah), dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian.
46

 

Religius adalah perilaku dan sikap yang toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, serta hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain.
47

 Sedangkan Muhaimin menyatakan bahwa Aspek religius perlu 
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ditanamkan secara maksimal. kata “religius” memang tidak selalu 

identik dengan kata agama. Religius adalah penghayatan dan 

implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman 

nilai religius ini menjadi tanggung jawab orang tua dan juga sekolah.
48

 

Berdasarkan beberapa pengertian yang sudah dipaparkan di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa religius merupakan serangkaian 

praktik perilaku tertentu dinyatakan dengan menjalankan agama secara 

menyeluruh dengan tanggung jawab pribadi di kemudian hari yang 

dihubungkan dengan kepercayaan yang atas dasar percaya atau iman 

kepada Allah. Dalam dunia pendidikan karakter religius diharapkan 

mampu menjadi perisai bagi siswa dalam menghadapi tantangan global 

dengan bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan agama dalam 

hal baik dan buruk.
49

 Menurut Muhaimin religius sangat dipengaruhi 

oleh situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan beserta 

penerapan nilai yang mendasarinya. Pertama penciptaan budaya 

religius yang bersifat vertikal dapat diwujudkan dalam bentuk 

meningkatkan hubungan dengan Allah SWT melalui peningkatan 

kuantitas maupun kualitas kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah 

yang bersifat ubudiyah seperti; shalat berjamaah, do’a bersama, 

khataman al-Qur’an dan ain sebagainya. 
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 Elearning Pendidikan. 2011. Membangun Karakter Religius pada Siswa Sekolah Dasar. Dalam 
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Selanjutnya religius yang bersifat horizontal yang mendudukan 

sekolah sebagai institusi sosial religius, apabila dilihat dari hubungan 

manusianya, dapat dikelompokkan dalam tiga hubungan; 1) hubungan 

atas-bawahan; 2) hubungan profesional; 3) hubungan sederajat atau 

sukrela yang didasarkan pada nilai-nilai religius, seperti; persaudaraan, 

kedermawanan, kejujuran, saling menghormati dan lain sebagainya.  

b. Pengertian Karakter Disiplin 

Disiplin dalam bahasa Inggris disebut discipline, berasal dari 

akar kata bahasa latin yang sama (discipulus) dan mempunyai makna 

yang sama yaitu mengajari atau mengikuti pemimpin yang dihormati. 

Sedangkan Soegeng Prijodarminta mengartikan disiplin sebagai suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian 

perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan 

ketertiban. Nilai-nilai tersebut telah menjadi bagian perilaku 

kehidupannya.  

Beberapa pakar lain juga mendefinisikan disiplin sebagai 

berikut,  Salahuddin misalnya mendefinisikan disiplin sebagai tindakan 

yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh terhadap berbagai 

ketentuan dan peraturan.
50

 karakter disiplin adalah perilaku atau sikap 

yang lahir dari hasil pembiasaan diri atau kebiasaan dalam menaati 

peraturan, hukum atau perintah  Berdasarkan pengertian tersebut maka 

karakter disiplin merupakan serangkaian sikap perilaku taat dan patuh 

                                                           
50

 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter. (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 60. 
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terhadap peraturan yang berlaku. Nilai kedisiplinan muncul sebagai 

kebiasaan hidup yang teratur karena disiplin itu merupakan bagian dari 

mentalitas dan kebiasaan hidup yang harus dibangun sejak awal.  

Selanjtnya kajian tentang disiplin menurut agama banyak 

tertuang dalam al-qur’an dan Hadits yang banyak mengadung perintah 

disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditentukan 

sebagaimana dalam surat an-nisa ayat 59. 

ْوَل َوأُولِْي اَلْمِر ِمْنُكْم )النساء  " يَا أيُّها الذين امنوا أَِطْيعوا هللا ُُ  (95 َواَِطْيُعو الرَّ

“Artinya; Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada 

Allah dan taatlah kepada rasul-Nya dan kepada Ulil Amri dari 

(kalangan) Kamu...” (an-Nisa ayat 59)
51

 

Disiplin sebagai sebuah karakter sangat dibutuhkan, dengan 

disiplin akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, tekun 

dalam usaha maupun belajar pantang mundur dalam kebenaran dan 

rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa, 

agar menjadi pribadi yang penuh disiplin yang tidak merugi 

sebagaimana diterangkan disiplin dalam surat al-‘Ashr ayat 1 – 3 yang 

berbunyi: 

(  إَل الذين امنوا َوَعِملُوا الَصا لحاِت َوتَواًصْوا با الحق َوتَواَصْوا 2(  إِّن اَلنسان لَفْي ُخْسِر )1َوالعصِر ) "

 (3با الصبِر )

“Artinya; Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan beramal sholeh 
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dan nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-

menasehati supaya menetapi kesabaran” (al-‘Ashr ayat 1-3)
52

 

 

Karakter Religius dan disiplin adalah tidak terpisahkan. 

Karakter disiplin adalah bagian dari karakter religius. Karena karakter 

disiplin adalah indikator utama dari keberadaan karakter religius pada 

diri seseorang. Seseorang yang ketaatan agamanya tinggi, maka sikap 

tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai manusia akan 

tinggi pula, tingginya sikap tanggung jawab tersebut akan nampak 

pada kedisiplinanya mempertanggung jawabkan waktu yang dia miliki 

dan tugas yang dia emban. Hal itu menunjukkan bahwa kedisiplinan 

adalah bukti yang nampak daripada karakter religius. 

3. Tinjau Tentang Strategi Pendidikan Karakter 

a. Strategi Pendidikan Karakter 

Strategi secara istilah berasal dari bahsa Yunani strategia yang 

berarti “the art of general” yang berarti seni seorang panglima yang 

biasa digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi 

adalah cara untuk mendapat kemenangan atau mencapai tujuan. 

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan pengertian strategi pun 

berkembang, sebagaimana menurut Trianto strategi diartikan sebagai 

suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai 

tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
53

.  
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Fred Nickols menyederhanakan strategi dengan mengatakan 

bahwa : Strategy is the bridge between policy or high order goals on 

the one hand and tactics or concrete actions on the other.
54

 (strategi 

adalah jembatan antara kebijakan atau tujuan dengan tindakan konkret 

atau taktik untuk mencapai tujuan tersebut). Adapun Michael E. Porter 

mengatakan: The Essence of Strategy is choosing to perform activities 

differently than rivals do.
55

 Substansi dari pemilihan strategi adalah 

memilih taktik yang belum digunakan oleh lawan. Taktik atau langkah 

apa yang akan diambil yang paling efektif dan efisien dalam mencapai 

tujuan pendidikan karakter. Itulah esensi dari penerapan pentingnya 

strategi dalam pendidikan karakter. 

Sementara dalam pendidikan, strategi diartikan sebagai 

perencanaan-perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang 

didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Penanaman 

pendidikan karakter memerlukan strategi dalam pelaksanaanya. 

Darcia Narvaez dan Daniel Lapsley mengutip tentang 2 pendapat yang 

melandasi bahwa strategi dalam pendidikan karakter itu suatu 

keniscayaan. Mereka mengatakan: 

“...Two alternative approaches are presented here. The first 

approach views character education as immanent to best 

practice instruction. This approach argues that there is little 

need for specialized instruction in ethics or in the design of 

distinctly moral education curriculum.  Rather, character 

development is an outcome of effective teaching.  It is a 

precipitate of best practice instruction. Hence, in order to be 
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 Fred Nickols, International Journal of Strategy : Definition and Meanings, (US: International 
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 Michael E. Proter, Harvard Business Review, (US: Harvard Journal, 2015), 64. 
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assured that the moral formation of students will be in good 

hands the teacher educator need only ensure that preservice 

teachers are prepared to be outstanding teachers. The second 

view is that best practice teaching is necessary but not sufficient 

for effective moral formation of pupils. Perhaps at some point in 

the halcyon past it was sufficient, but in the present cultural 

milieu children are reared increasingly in toxic environments 

that pose special challenges for their moral and social 

development”.
 56

 

Pendapat pertama mengatakan bahwa pendidikan karakter itu 

adalah sesuatu yang sudah melekat pada praktek pembelajaran yang 

baik. Belum terlalu dibutuhkan strategi tertentu dalam pembelajaran 

atau desain tertentu dalam kurikulum dalam menanamkan pendidikan 

karakter. Pembangunan karakter itu adalah suatu yang otomatis 

muncul sebagai hasil dari pembelajaran yang efektif. Untuk 

pendidikan karakter, hanya dibutuhkan tersedianya guru yang handal 

dalam pembelajaran efektif. Adapun pendapat kedua mengatakan 

bahwa pengajaran yang baik itu penting, namun tak cukup mampu 

untuk menumbuhkan secara efektif moral peserta didik. Dalam 

kondisi normal, mungkin hal itu cukup mampu, namun dalam 

lingkungan pergaulan nyata sehari-sehari yang dihadapi peserta didik 

dimana mereka dibesarkan dalam lingkungan yang banyak pengaruh 

negatif, yang membutuhkan tantangan nyata terhadap moral mereka, 

maka pembelajaran efektif dirasa belum cukup mampu menanamkan 

pendidikan karakter mereka, diperlukan startegi khusus dan desain 

tertentu dalam menanamkanya. Peserta didik harus dibekali dengan 
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kompetensi moral orang dewasa untuk menjawab tantangan zaman. 

Maka dirasa strategi tertentu mutlak dibutuhkan dalam pendidikan 

karakter yang efektif.  Strategi tersebut secara sederhana menyangkut 

dua hal: menguatkan konten lembaga pendidikan yang telah 

ditentukan (dalam kurikulum pembelajaran), dan menguatkan 

penanaman nilai budaya secara luas dalam seluruh interaksi di 

sekolah. Peneliti mengacu pada pendapat yang mengatakan bahwa 

pendidikan moral karakter itu memiliki dua sisi: sebagai konten yang 

telah teridentifikasi secara spesifik dan sebagai fenomena yang 

kemunculanya adalah konsekuensi logis dari budaya yang telah 

tertanam pada sebuah lembaga pendidikan. Meneliti pendidikan 

karakter berarti meneliti dua sisi fenomena tersebut, yaitu konten 

seperti kegiatan yang telah teridentifikasi (kurikuler, kokurikuler, 

ekstrakurikuler), dan sisi nilai-nilai karakter yang muncul dari budaya 

yang telah mengakar pada lembaga pendidikan tersebut dalam 

aktifitas sehari-hari dalam kegiatan selama disekolah. Itulah 

kesimpulan yang peneliti dapatkan dari pendapat Larry dan Darcia 

berikut:  

“...One final comment: This view of moral education falls 

somewhere between a view that sees moral education as a 

distinct activity with specifically identified moral content and a 

view that sees moral learning largely as an unintended 

consequence of institutional culture”.
57
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Dalam Peraturan presiden tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter (PKK), pada bab II Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan 

Karakter (PKK) pasal 7 ayat 5 dijelaskan tentang beberapa bentuk 

kegiatan keagamaan yang mengarah pada penguatan pendidikan 

karakter, merupakan nilai Standar Minimal bagian dari strategi 

Pendidikan Agama Islam yang diterapkan dalam satuan pendidikan 

dalam Menguatkan Penanaman Pendidikan karakter :  

“....Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, 

ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al 

Quran dan kitab suci lainnya”.
58

  

Strategi pendidikan karakter sendiri dilakukan untuk 

mengemplementasikan pendidikan karakter di sekolah, menurut 

Lichona dalam Majid dan Dian menyebutkan terdapat tiga tahapan 

strategi yang harus dilalui, yaitu 1)Moral Knowing; 2)Moral Loving; 

3)Moral Doing
59

 sebagaimana gambar berikut. 

 

Gambar 2.1 
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Tahapan strategi menanamkan karakter menurut Lickona 

1) Moral Knowing 

Sebagai langkah pertama dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter, dimana pada tahap ini siswa diharapkan 

mempunyai kemampuan dalam pemahaman tentang nilai-niai. Dengan 

pemahaman yang dimiliki siswa diharapkan dapat membedakan nilai-

nilai dalam akhlak mulia dan akhlak tercela secara logis dan rasional 

sehingga siswa dapat mencari sosok atau figus yang bisa dijadikan 

teladan dalam berakhlak mulia seperti Rasulullulah SAW. 
60

 

2) Moral Feeling atau Moral Loving 

Tahapan kedua adalah tahapan emosional, seorang guru harus 

dapat menyentuh ranah emosional siswa, hati dan jiwa siswa. Pada 

tahapan ini siswa diharapkan memiliki rasa cinta kesadaran bahwa 

dirinya butuh untuk berakhlak mulia sehingga siswa dapat menilai 

dirinya sendiri atau intropeksi diri.
61

 Dikarenakan berkaitan dengan 

aspek emosinal siswa dalam membentuk manusia yang berkarakter 

maka tahapan ini berkaitan kuat dengan aspek sikap yang harus 

dirasakan langsung oleh siswa, yaitu kesadara jati diri, meliputi; a) 

percaya diri; b) kepekaan terhadap penderitaan orang  lain; c) cinta 

kebenaran; d) pengendalian diri; e) kerendahan hati.
62
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3) Moral Doing atau Moral Action 

Tahap ini merupakan tahap puncak keberhasilan dalam strategi 

pendidikan karakter, saat siswa secara mandiri mampu 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari secara sadar. Seperti 

siswa semakin rajin beribadah, sopan, ramah, hormat, penyayang, 

jujur, disiplin, cinta kasih, adil dan sebagainya.  

Dari pemaparan tersebut menunjukkan tantangan pertama dalam 

menanamkan karakter bagi pendidik adalah untuk menguji tingkat 

pengajaran yang melibatkan siswa, dimana hal tersebut terdapat tiga 

tahapan; a) pengajaran yang berisi fakta dan konsep yaitu belajar 

untuk mengetahui dan memahami; b) sikap, nilai melalui refleksi; c) 

tindakan keterampilan yang melakukan. 

Pendapat lain tentang strategi pendidikan karakter dapat 

dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut;
63

 

1) Internalisasi Nilai  

Internalisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman 

tentang agama kepada para siswa, terutama tentang tanggung jawab 

manusia sebagai pemimpin yang harus arif dan bijaksana. 

Selanjutnya senantiasa diberikan nasehat kepada para siswa tentang 

adab bertutur kata yang sopan dan bertata karma baik terhadap orang 

tua, guru maupun sesama orang lain.
64
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Agar budaya tersebut menjadi nilai-nilai yang tahan lama, 

maka harus ada proses internalisasi budaya. Dalam bahasa Inggris, 

internalized berarti to incorporate in oneself. Jadi, internalisasi 

berarti proses menanamkan dan menumbuhkembangkan suatu nilai 

atau budaya menjadi bagian diri (self) orang yang bersangkutan. 

Penanaman dan penumbuhkembangan nilai tersebut dilakukan 

melalui berbagai didaktik metodik pendidikan dan pengajaran.
65

 

Ada tiga tahap dalam internalisasi nilai, yaitu: 

a) Tahap Transformasi Nilai  

Pada tahap ini guru hanya sekedar menginformasikan 

nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada siswa, yang 

semata-mata komunikasi verbal. 

b) Tahap transaksi nilai  

Suatu tahap pendidikan nilai dengan jalan melakukan 

komunikasi dua arah atau interaksi antar siswa dengan guru 

bersifat interaksi timbal balik. Dalam tahap ini guru tidak hanya 

menyajikan informasi tentang nilai yang baik dan buruk tetapi 

juga terlibat untuk melaksanakan dan memberikan contoh 

amalan yang nyata dan siswa diminta memberikan respon yang 

sama, yakni menerima dan mengamalkan itu. 
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c) Tahap transinternalisasi  

Tahap ini jauh lebih dalam daripada sekedar transaksi. 

Dalam tahap ini penampilan guru di hadapan siswa bukan lagi 

sosok fisiknya, melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya). 

Demikian pula siswa merespon kepada guru bukan hanya 

gerakan/penampilan fisiknya, melainkan sikap mental dan 

kepribadiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam 

transinternalisasi ini adalah komunikasi dan kepribadian yang 

masing-masing terlibat secara aktif.
66

 

2) Mengintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran 

Pengintegrasian ini dilakukan guna mengembangkan 

kegiatan intervensi. Dimana substansi nilai sudah terkandung 

secara eksplisit maupun implisit, misalnya dalam pembuatan RPP 

yang memiliki perbedaan antara RPP berkarakter dengan RPP pada 

umumnya. Namun lebih dari sekedar menampakkan nilai dalam 

penyusunan RPP adalah memastikan bahwa materi pembelajaran 

memiliki dampak pengiring pembentukan karakter. 

Tanggung jawab praktek pendidikan karakter dalam satuan 

pendidikan formal maupun non formal bukan semata-mata menjadi 

milik materi Pendidikan Agama Islam dan Kewarganegaraan 

sebagaimana yang melekat dalam pemahaman kita selama ini. 
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Oleh sebab itu materi pembelajaran lain harus diperkuat dengan 

pendidikan karakter yang melekat dalam dimensi aksiologinya.
67

  

3) Mengintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari 

a) Melakukan Keteladanan  

Keteladana diperlukan karena banyak sekali nilai-nilai 

abstrak yang sulit untuk dipahami kecuali dengan contoh yang 

diberikan melalui keteladan seorang pendidik. Dan salah satu cara 

terbaik untuk mendukung terlaksananya pendidikan karakter dengan 

baik maka tiap-tiap lembaga seyogyanya menampilkan keteladan 

yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin dikembangkan. Dalam 

Islam masalah keteladan telah dilakukan oleh Nabi Muhammad 

jauh sebelum teori-teori pendidikan modern muncul.  Sebagaimana 

yang disabdakan Rasulullan SAW;  

َم َمَكاِرَم اَْلَْخََلقِ ....  ) رواه البخاري(    بُِعْثُت َِلُتَمِّ

“Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. 

(H.R. Bukhari).
68

 

Nabi Muhammad SAW adalah teladan (uswah) dalam sifat-

sifatnya yang luhur
69

. Adapaun jalan terbaik menuju kesuksesan 

adalah meniru/mencontoh orang yang sukses. Hal ini adalah konsep 

Nero-Linguistic Programming, sebuah konsep yang berbasiskan 

pada premis bahwa setiap manusia memiliki sistem saraf yang 
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 KEMENDIKBUD, 2010, Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran 2010, 20   
68

 Imam al Bani, “silsilah al-hadits al- shahihah” no hadits 127. t.tp t.t? 
69

 Dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 ditegaskan "sesungguhnya telah ada pada diri 

Rosululloh (Muhammad SAW) teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan anugerah Alloh 

dan ganjaran di hari kemudian, serta menyebut nama Alloh."   
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sama, karena itu segala sesuatu yang dapat anda lakukan, maka saya 

juga bisa melakukannya, yaitu dengan meniru/mencontohnya
70

. 

Adapun dalam dunia pendidikan maka yang  menjadi Role Model  

adalah pendidik dan tenaga kependidikan. 

Dalam pendidikan karakter memberikan teladan merupakan 

langkah yang sangat tepat karena karakter merupakan perilaku 

(behavior) dan bukan pengetahuan. Sehingga dibutuhkan sosok 

yang bisa menjadi teladan bagi para murid sebagai teladan di 

lingkungan sekolah mereka. Semakin dekat sosok teladan bagi 

murid maka semakin mudah dan efektif pendidikan karakter 

dijalankan di lingkungan sekolah. 

Mengacu pada pendapat ahli yang mengatakan: 

“There seem to be two categories of teaching morality in schools: 

moral education as a means of cultural assimilation and moral 

education as the development of rationality. Character education 

appears to be positioned in the middle”.
71

 

(Kategori penanaman nilai karakter disekolah memiliki dua 

kategori pengertian: yaitu sebagai asimilasi kultural dan sebagai 

usaha membangun rasionalitas peserta didik. Sebagai asimilasi 

kultural berarti bahwa penanaman karakter itu sebagai usaha 

memahamkan dan menyamakan nilai-nilai budaya tertentu pada 

peserta didik, yang mengandung unsur dogmatis. Adapun sebagai 

pembangunan rasionalitas peserta didik berarti membangun 
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 Muhammad Syafi'I Antonio, Muhammad SAW : The Super Leader Super Manager, (Jakarta : 

ProLM Centre, 2007),  29. 
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 James Arthur, Education with Character: The moral economy of schooling, (New York: 

RoutledgeFalmer, 2003), 126. 
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kesadaran. Mengapa suatu perbuatan itu perlu dibiasakan, mengapa 

nilai kebaikan itu penting, maka peserta didik disentuh dan 

dikembangkan untuk mampu mengkonsep alasan-alasan itu dalam 

dirinya. Maka posisi pendidikan karakter adalah ditengah-tengah 

antara dua kategori tersebut. Peserta didik didogma untuk terbiasa 

dengan karakter baik, namun mereka kedepanya terbiasa dengan 

karakter tersebut dengan penuh kesadaran diri). 

Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa asimilasi kultural dan 

pembangunan rasionalitas peserta didik adalah melalui keteladanan 

terlebih dahulu oleh guru sebagai pengajar dan pengarah pada kedua 

proses tersebut. 

b) Pembiasaan (Pemberdayaan dan Pembudayaan) 

Pembiasan, sebagaimana urutan tersebut diatas, merupakan 

kekuatan utama dalam penanaman pendidikan karakter, 

sebagaimana James Cannon  mengatakan: 

“..The [ancient] Greeks believed that character was formed 

in part by fate and in part by parental training, and that 

character was exemplified not only by acts of bravery in battle 

but in the habits of daily conduct.” 

(Orang yunani kuno mempercayai bahwa karakter memiliki 

dimensi takdir (bawaan) dan dimensi pelatihan kontinu oleh orang 

tua sebagai pendidik awal pada lingkungan keluarga. Karakter 

tidak hanya dicontohkan melalui aksi kepahlawanan dalam 

pertempuran, tetapi lebih kuat daripada itu bahwa karakter 

terbentuk melalui pembiasaan perilaku setiap hari.)
72
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Yang disebut karakter adalah pembiasaan baik yang coba 

dilakukan sebagai pembiasaan, pada usaha percobaan ketiga atau ke 

empat, untuk kemudian hal itu akan menjadi kebiasaan yang terus 

dilakukan sehari-hari, melekat dan menyatu dalam tingkah laku. 

Sebagaimana dikatakan oleh James A. Michener, “Character 

consists of what you do on the third or fourth tries..” bahwa 

karakter adalah apa yang anda lakukan pada fase usaha percobaan 

ke tiga dan ke empat.
73

 Hal itu menunjukkan bahwa pembiasaan 

pertama kali belumlah bisa disebut sebagai karakter, sehingga 

pembiasaan tersebut terus dilakukan sampai melekat menjadi 

karakter dalam kepribadian. 

4) Pengintegrasian ke dalam program sekolah 

a) Kegiatan rutin 

Merupakan kegiatan yang rutin dan terus menerus dilakukan 

oleh sekolah dan diikuti oleh seluruh siswa setiap saat, dan 

kegiatan-kegiatan ini harus memiliki muatan nilai karakter yang 

sesuai dengan yang diprogramkan sekolah. 

b) Kegiatan Spontan 

Kegiatan spontan adalah, kegiatan yang terjadi pada saat itu 

juga, misalnya terjadi ketika seorang guru mendapati siswa 

melakukan hal yang kurang baik dan harus mendapatkan 
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koreksi pada saat itu juga agar tidak tenggelam dengan kejadian-

kejadian yang lain. 

5) Membangun komunikasi kerjasama antara sekolah dan orang tua 

siswa 

Salah satu bentuk kerjasama antara sekolah dan orang tua 

dalam pendidikan karakter dapat dilakukan dalam bentuk informal 

individual dan formil organisatoris
74

.  

Adapun relasi sekolah dan orang tua dalam pendidikan 

karakter tersebut dilakukan sesuai jalurnya secara formal maupun 

non formal. Jika dilakukan secara formal maka dapat dilakukan 

melalui pertemuan rutin secara priodik maupun pertemuan 

insidental. Sementara jika ditempuh dengan jalur informal maka 

dapat dilakukan atas dasar motivasi internal baik dari orang tua 

maupun guru yang berkunjung. 

Berdasarkan tahapan-tahapan strategi pendidikan karakter yang 

dikemukakan Lichona dalam Majid dan Dian dapat disimpulkan 

bahwa proses menginternalisasikan karakter kepada siswa tidak bisa 

dilakukan secara instan akan tetapi melalui proses yang panjang dan 

tahapan-tahapan tertentu. Berdasarkan pemahaman peneliti langkah 

awal untuk menanamkan atau menginternalisasikan karakter kepada 

siswa adalah dengan membiasaakan siswa dengan nilai-nilai kebaikan 

ketika siswa terbiasa dengan nilai-nilai kebaikan maka guru dapat 
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memberikan pemahaman kepada siswa bahwa mereka membutuhkan 

karakter yang baik hal ini bisa dilakukan dengan memberikan dalil-

dalil al-Qur’an atau Hadist Nabi mengenai sifat-sifat terpuji dan 

tercela. Ketika siswa mendapat pemahaman tentang nilai-nilai baik 

dan satu sisi siswa sudah terbiasa melakukan nilai-nilai baik itu maka 

semakin mudah untuk membentuk karakter siswa dan proses terahir 

yang dapat dilakukan adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk 

melakukan refleksi atau Muhasabah terhadap sikap dan perilaku yang 

sudah mereka pahami dan mereka lakukan. 

b. Metode Pendidikan Karakter 

Untuk mendukung pertumbuhan integral pendidikan karakter 

dalam sebuah lembaga pendidikan, perlu dipertimbangkan berbagai 

macam metode yang membantu mencapai idealisme dan tujuan 

pendidikan karakter, terdapat 5 metode pendidikan karakter yang di 

ajukan oleh Doni Kusuma .A yaitu; mengajarkan, keteladanan, 

menentukan prioritas, praktis prioritas, dan refleksi.
75

 

1) Mengajarkan  

Salah satu hal banyak terjadi di sekitar kita adalah, sering kali 

anak melakukan sesuatu hal tanpa mengetahui nilai yang terkandung 

di di dalamnya, secara konseptual mereka belum menyadari apa itu 

hal baik dan apa itu keadilan dan sebagainya namun mereka mampu 

melakukannya. Untuk itu pemahaman konseptual akan konsep-
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konsep nilai sangat dibutuhkan sebagai rujukan bagi perwujudan 

karakter tertentu.   

2) Keteladanan  

Keteladana diperlukan karena banyak sekali nilai-nilai 

abstrak yang sulit untuk dipahami kecuali dengan contoh yang 

diberikan melalui keteladan seorang pendidik. Dan salah satu cara 

terbaik untuk mendukung terlaksananya pendidikan karakter dengan 

baik maka tiap-tiap lembaga seyogyanya menampilkan keteladan 

yang mencerminkan nilai-nilai yang ingin dikembangkan.  

3) Menetukan Prioritas 

Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki prioritas dan 

tuntunan dasar terhadap karakter yang ingin dilakukan di lingkungan 

mereka, maka sebuah lembaga harus menetukan perilaku standar 

yang menjadi khas lembaga pendidkan harus dipahami oleh anak 

didik, orang tua, dan masyarakat. Maka dari itu penentuan prioritas 

terhadap nilai karakter dapat mendukung proses evaluasi atas 

berhasil atau tidaknya pendidikan karakter menjadi jelas.  

4) Praksis Prioritas 

Langakah penting berikutnya dalam pendidikan karakter 

adalah, lembaga pendidikan harus mampu memberikan bukti 

dilakukannya prioritas nilai pendidikan karakter tersebut. Maka 

dalam hal ini lembaga pendidikan harus mampu membuat verifikasi 

sejauh mana prioritas yang ditentukan dapat direalisasikan dalam 
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lingkungan pendidikan melalui berbagai unsur yang ada dalam 

lingkungan lembaga pendidikan.  

5) Refleksi 

Refleksi merupakan kegiatan mengkaji dalam arti melakukan 

pendalaman untuk melakukan sejauh mana lembaga pendidikan telah 

berhasil atau gagal dalam melaksanakan pendidikan karakter. 

 

C. Kerangka Befikir 

Kerangka berfikir adalah rumusan-rumusan yang disusun 

berdasarkan proses berfikir deduktif dalam rangka menghasilkan konsep-

konsep dan proposisi-proposisi baru guna memudahkan seorang peneliti 

merumuskan hipotesis penelitiannya. Dalam kerangka berfikir akan 

mengungkap bagaimana peneliti melakukan pengamatan, dalam penelitian 

ini yaitu observasi langsung terhadap subyek penelitian untuk memahami 

lebih dalam lagi mengenai Strategi Guru dalam Menanamkan Karakter 

Religius dan Disiplin Siswa di MTsN 2 Jember. 
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Kerangka Berfikir Bagan 2.3  

Strategi Guru dalam Menanamkan Karakter Religius dan Disiplin Siswa 

Di MTsN 2 Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategi Pembentukan Karakter 

Thomas Lichona 

1. Moral Knowing 

2. Moral Feeling 

3. Moral Acting 

Demensi Kultural dan Budaya 

David Light Shield 

1. Personal caracter 

a. Intelektual Character 

b. Moral Character 

c. Civic Character 

d. Performance Character 

2. School Character 

a. Culture of Thinking 

b. Culture of Love & Justice 

c. Culture of Service & Angagement 

d. Culture of Quality & Exelent 

Penanaman Karakter 

Religius dan Disiplin di 

MTsN 2 Jemebr 

Kepala Sekolah Guru & Karyawan Peraturan & Kebijakan 

Sekolah 

Kegiatan Kurikuler Kegiatan Ekstrakurikuler Keterlibatan Orang tua 

Siswa 

Pendidikan Karakter 

MTsN 2 Jember 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini 

berusaha memaparkan realitasyang ada berdasarkan naskah wawancara, 

catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi 

lainnya tanpa memerlukan data yang berupa nangka-angka (kuantitatif). 

Dan berusha menggambarkan suatu kedaan beserta segala aspeknya dalam 

rangka pemberian informasi sejelas-jelasnya kepada peneliti.
76

 Penelitian 

kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, 

berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsian dari 

mereka tentang dunia sekitarnya.
77

 

Sedangkan jenis penelitian ini ialah berbentuk penelitian deskriptif, 

yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalah 

secara sitematis dan akurat mengenai sifat dan fakta objek tertentu. 

Gempur Santoso mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang secara umum bertujuan untuk mempelajarisecara mendalam terhadap 

suatu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu tentang latar 

belakang, keadaan sekarang, atau interaksi yang terjadi.
78
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Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan, 

menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasrkan cara pandang atau 

kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang, proses yang 

sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah 

berkembang.
79

 

Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa 

kata-kata atau peneltian yang di dalamnya mengutamakan untuk 

pendeskripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana 

adaanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang 

mendalam dari hakekat proses tersebut.
80

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan realitas empiris 

sesuai fenomena secara rinci dan tuntas, serta untuk mengungkapkan 

gejala secara holistis kontekstual melalui pengumpulan data dari latar 

alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Setelah 

gejala, keadaan, variable, gagasan di deskripsikan, kemudian peneliti 

menganalisis secara kritis dengan upaya melakukan studi perbandingan 

dengan permasalahan yang peneliti kaji. 

Adapun suatu kejadian yang diungkap adalah strategi guru dalam 

menanamkan nilai karakter religius dan disiplin kepada siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2018/2019.  
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di MTsN 02 Jember. MTsN 02 Jember 

merupakan lembaga dibawah naungan kementrian Agama yang 

melakukan pendidikan formal dan termasuk lembaga Islam unggulan 

yang berlokasi di pinggran kota. Secara lengkap alamatnya adalah. 

Adapun alasan peneliti memilih lembaga tersebut adalah: 

1. MTsN 2 Jember merupakan satu-satunya sekolah negeri di Jember 

yang mendapat ijin melaksanakan program akselerasi 

2. MTsN 2 Jember juga menerapkan sistem sekolah full day 

3. Prestasi yang diraih MTsN 2 Jember selalu mengalami penigkatan 

setiap tahun 

4. MTsN 2 Jember menjadi satu-satunya lembaga negeri yang 

mewajibkan program Tahfidzul Qu’an dalam proses pembelajaran 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian ini bertindak 

sebagai instrumet utama seakligus pengumpul data. Sebagaiman salah 

satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia dapat pula 

digunakan seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, kamera 

yang fungsinya terbatas sebagai pendukung, dan tugas peneliti sebagai 

instrument kunci.
81
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Menurut Sanapiah Faisal, kehadiran peneliti di lokasi ada 4 tahap 

yaitu: apprehension (pemahaman lapangan), exploration (penjelajahan 

lapangan), cooperation (kerjasama di lapangan), participation 

(keikutsertaan di lapangan). 

Sehubungan dengan itu, langka-langkah yang ditempuh oleh 

peneliti sebagai berikut: 

1. Sebelum memasuki lapangan penelitian, terlebih dahulu peneliti 

meminta izin kepada pimpinan Madrasa Tsanawiyah Negeri 2 

Jember secara formal dan menyiapkan segala peralatan yang 

diperlukan. 

2. Peneliti menghadap pimpinan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Jember untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud 

dan tujuan. 

3. Secara formal peneliti memperkenalkan diri kepada warga 

Madrsah Tsanawiyah Negeri 2 Jember melalui pertemuan yang 

diselenggarakan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember baik 

bersifat formal maupun non formal 

4. Peneliti melakukan observasi lapangan untuk memahami latar 

penelitian yang sebenarnya. 

5. Penelit membuat jadwal kegiatan berdasrkan kesepakatan peneli 

dengan subjke penelitian. 

6. Peneliti melaksanakan kunjungan untuk mengumpulkan data sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati. 
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D. Data dan Sumber Data 

Data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau yang dianggap suatu fakta yang digambarkan 

lewat angka, simbol, kode dan lain-lain
82

. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian kualitatif meliputi data pengamatan, wawancara dan 

dokumentasi.
83

 

Menurut cara pemerolehannya, data dikategorikan dua jenis, yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh, 

diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber utama. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh, diolah dan disajikan pihak lain dan 

biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.
84

  

Dalam penelitian ini, data primer yang akan digunakan oleh 

peneliti yaitu berupa data verbal dari hasil wawancara dengan para 

informan mengenai strategi dalam menanamkan karakter religius dan 

disiplin yang kemudian peneliti catat dalam bentuk catatan tulisan serta 

pengambilan foto, sedangkan data dari pengamatan langsung akan peneliti 

catat dalam bentuk catatan lapangan. 

Peneliti memperoleh data-data primer melaui para informan 

dengan teknik pemilihan informan yang bersifat purposive, artinya 

informan yang dipilih adalah orang-orang yang kompeten (dianggap tahu) 

atau berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan fokus 

penelitian. Adapun informan tersebut meliputi: 
                                                           
82

 Iqbal Hasan, Analisit Penelitian dengan Statistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 19 
83

 Basrowi dan Suandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Renika Cipta, 2009), hal 188 
84

 Hadari Nawawi dan Mimi Martiwi, Penelitian terapan (Jakarta: Renika Cipta, 202), hal 107. 
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1. Ibu Nurul Farida selaku kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Jember sebagai orang yang paling berpengaruh pendidikan di 

lembaga yang dipimpinnya. 

2. Ibu Martik selaku waka kurikulum Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Jember 

3. Bapak Abi Sholeh Selaku waka kesiswaan Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Jember 

4. Guru agama dan Kewarganegaraan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 

Jember 

5. Siswa dan Beberapa orang tua siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 

2 Jember. 

Selain itu data primer berupa dokumen adalah dokumen-dokumen 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember yang berkaitan dengan fokus 

penelitian, misalnya dokumen sejarah sekolah, data guru, data siswa, data 

sarana prasarana, progran kerja sekolah dan data lainnya. 

Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang dipublikasikan melalui internet 

maupun media cetak yang ditulis oleh orang lain yang berkaitan dengan 

penanaman nilai karakter religius dan disiplin di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Jember. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam 

penelitian, oleh karenanya harus dilakukan secara serius dan sistematis 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

70 

 

agar data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya. Adapun teknik yang 

digunakan peneliti dalam pengumpulan data untuk mendapatkan data yang 

valid, anatar lain: 

1. Observasi  

Observasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data 

dengan jalan pengamatan terhadap kegiatan atau kejadian yang sedang 

terjadi atau berlangsung.
85

 Peneliti menggunakan teknik observasi 

sebagai salah satu teknik dalam mengumpilkan data karena dalam 

sebuah penelitian untuk mendapatkan sebuah data yang valid maka 

diperlukan suatu pengamatan yang langsung dilakukan olehh peneliti 

di lapangan. Dalam hal ini peneliti mengamati Strategi Guru dalam 

Menanamkan Nilai Karakter Religius dan Disiplin kepada siswa di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Adapun jenis observasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah observasi non partisipan, dimana peneliti mengamati apa yang 

dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dengan 

tanpa berpartisipasi dalam aktifitas mereka. Dengan kata lain ialah 

peneliti hadir di tempat atau lokasi kegiatan orang yang diamati 

namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Adapun yang diperoleh dari teknik observasi  dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 
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 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), 220 
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a. Aktifitas serta sikap keseharian dari pendidik dan tenaga 

kependidikan di lingkungan MTsN 2 Jember 

b. Aktifitas serta sikap keseharian dari peserta didik di lingkungan 

MTsN 2 Jember 

c. Kegiatan keseharian melalui kegiatan kurikuler maupun 

ekstrakurikuler yang ada di lingkungan MTsN 2 Jember 

2. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah percakapan antar dua orang atau 

lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau 

sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.
86

 Nazir menjelaskan 

bahwa yang dimaksud wawancara ialah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (Panduan wawancara).
87

 Dalam hal ini peneliti 

melakukan interview pada semua informan yang sudah ditentukan 

sebagai subjek penelitian. 

Adapun jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah 

wawancara bebas terpimpin. Artinya peneliti tidak terjebak dengan 

daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, akan tetapi peneliti 

tetap fokus terhadap subjek dan objek penelitian. 
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 Sudarwan Danim,  Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 130. 
87

 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia, 1998), 234 
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Dalam metode wawancara ini, peneliti mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya tentang Strategi Guru dalam Menanamkan Nilai 

Karakter Religius dan Disiplin kepada Siswa di MTsN 2 Jember 

Tahun Pelajaran 2018/2019, yang diantaranya adalah: 

a. Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan 

disiplin kepada siswa melalui kegiatan kurikuler di MTsN 2 

Jember tahun pelajran 2018/2019 

b.  Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan 

disiplin kepada siswa melalui kegiatan ekstrkurikuler di MTsN 2 

Jember tahun pelajran 2018/2019 

c. Cara guru Melibatkan Orang tua dalam menanamkan nilai karakter 

religius dan disiplin pada siswa di MTsN 02 jember tahun 

pelajaran 2018/2019 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui 

peningggalan tertulis. Benda tersebut dapat berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.
88

  

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan 

terkait dengan Strategi Guru dalam Menanamkan Nilai Karakter 

Religius dan Disiplin kepada siswa di MTsN 2 Jember Tahun 

Pelajaran 2018/2019.  
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 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jember: STAIN Press, 2013), 186 
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F. Analisis Data 

  Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori 

Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisi data dengan tiga 

langkah: kondensasi data (data Condensesation), menyajikan data (data 

display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and 

verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), 

pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan 

(abstracting), dan transformasi data (Transforming). Adapun langkah-

langkah secara terperinci menurut Miles, Huberman dan Saldana adalah 

sebagai berikut: 

 

PeP 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1. Analisa Data Model Interaktif Sumber: Miles, Huberman dan 

Saldana.
89

  

 

1. Kondensasi Data 

 “Data condensation refers to the process of selecting data, 

focusing, simpliying, abstracting, and trasforming the data that 

                                                           
89

 Miles, Huberman dan Saldana, Qualitative Data Analyzis: A method Sourcebook (California: 

SAGE Publication, 2014). 14 

Pengumpulan data Penyajian Data 

Verifikasi/kesimp

ulan 
Kondensasi Data 
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appear in written-up field notes or transcription”.
90

 Dalam 

kondensasi data kegiatannya merujuk pada proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabatraksi dan 

mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun 

transkip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Selecting 

Menurut Miles dan Huberman, peneliti harus bertindak selektif 

yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, 

hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan 

sebagai konsekuensinya informasi apa yang dapat dikumpulkan 

dan dianalisis.
91

 

b. Focusing 

Pada tahap focusing peneliti memfokuskan data yang berhubungan 

dengan rumusan masalah penelitian, dimana tahap ini merupakan 

bentuk praanalisis atau lanjutan dari tahap seleksi data.
92

 

c. Abstracting 

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga 

tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini data yang telah 

terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas 

dan kecukupan data. 
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 Miles, Huberman dan Saldana... 10 
91

 Miles, Huberman dan Saldana... 18 
92

 Miles, Huberman dan saldana... 19 
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d. Simpliying dan transforming 

Pada tahap ini hasil dari data penelitian ini disederhanakan dan 

ditranformasikan yakni melalui seleksi yang ketat, melalui uraian 

dan ringkasan yang singkat, menggolonkan data dalam suatu pola 

yang lebih luas. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data atau Display data merupakan suatu proses 

pengorganisasian data agar lebih mudah untuk dianalisis dan 

disimpulkan. Data ini alam peng-organisasiannya, bisa dilakukan 

dalam bentuk teks yang bersifat naratif uraian singkat, hubungan antar 

kategori, bagan, flowchart dan sejenisnya. Sedangkan digunakan 

dalam penyajian data ialah yang paling sering, selanjutnya 

diklasifikasikan dan dipenggal sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah 

ketiga dalam proses analisis data. Setelah data dianalisis terus menerus 

pada waktu pengumpulan data selama dalam proses maupun setelah 

dilapangan, maka selanjutnya dilakukan proses penarikan kesimpulan 

atau verifikasi dari hasil yang sesuai dengan data yang peneliti 

kumpulkan dari temuan lapangan penelitian 

G.  Keabsahan Data 

  Sebagaimana pendapat Sugiyono dalam melakukan pengecekan 

keaabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu meliputi 1) uji kredibilitas 
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data; 2) uji transferabilitas; 3) uji dependabilitas; 4) uji konfirmabilitas. 

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, 

credibility (validitas internal), transferabillity (validitaseksternal), 

dependability (reabilitas), dan confirmability (obyektifitas).  Namun yang 

lebih utama dilakukan dalam uji kredebilitas yakni melakukan 

perpanjangan waktu pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 

menggunakan refrensi lain dan member cek.  

  Adapun peneltian ini mengunakan Triangulasi. Triangulasi 

merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi teknik dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Triangulasi waktu dengan cara dalam waktu yang berbeda.
93

  

  Selain triangulasi, uji keabsahan data yang digunakan adalah 

menggunakan bahan refrensi yang mendukung, seperti wawancara yang 

didukung dengan adanya foto dan hasil rekaman wawancara, selain itu 

juga ada berupa foto-foto dari kegiatan interaksi sosial di lingkungan 

MTsN 2 Jember. 

  Langkah selanjutnya yaitu pengecekan keabsahan data dengan uji 

dependability, yaitu kegiatan audit yang dilakukan oleh pembimbing, yaitu 

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag dan Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M dalam 

                                                           
93

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2010),125. 
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hal ini pembimbing tesis peneliti, untuk melakukan audit keseluruhan 

aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

  Tahapan penelitian terdiri dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan dan tahap penulisan. 

a. Tahap Pra Lapangan 

1) Menyusun rencana penelitian 

  Dalam menyusun rancanagn penelitian ini peneliti 

menetapkan beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

a) Judul Penelitian 

b) Konteks Penelitian 

c) Fokus Penelitian 

d) Tujuan Penelitian 

e) Manfaat Penelitian 

f)    Metode Pengumpulan data 

g) Metode analisis data 

h) Metode uji keabsahan data 

2) Mengurus perizinan 

  Dengan surat pengantar yang ditentuakan Prodi, peneliti 

memohon izin kepada IAIN Jember. Dengan demikian, peneliti telah 

mendapat perizinan untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.  

3) Menjajaki dan menilai lapangan 
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4) Penjajakan dan penilaian lapangan ini terlaksana dengan baik apabila 

peneliti sudah terlebih dahulu mengetahui tentang situasi dan kondisi 

di tempat penelitian tersebut. 

5) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

  Menyiapakan instrumen pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian mengenai Strategi Guru dalam 

Menanamkan Nilai Karakter Religius dan Disiplin di lembaga 

formal yakni instrumen observasi, interview, dan dokumentasi. 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

Setelah masing-masing mendapat izin dari kepala sekolah, maka 

tahapan selanjutnya yaitu: (1) melakukan pengumpulan data di 

lingkungan MTs Negeri 2 Jember; (2) mentranskip data wawancara dan 

observasi; (3) mengadakan analisis data pada lembaga yang diteliti; dan 

(4) melakukan analisis data serta menarik kesimpulan akhir. 

c. Tahap pelaporan  

Dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan Tahap ini merupakan 

tahap akhir. Tahap ini dilakukan tertulis dari hasil penelitian dengan 

membuat laporan yang telah dilakukan. Laporan ini dalam bentuk akan 

ditulis tesis. Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Menyusun kerangka laporan hasil penelitian 

b. Menyusun laporan akhir penelitian 

c. Ujian pertanggung jawaban hasil penelitian dengan dewan penguji 
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d. Penggandaan dan mendistribusikan laporan hasil penelitian kepada 

pihak yang berwenang dan berkepentingan. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

Bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang sudah diperoleh pada 

saat pelaksanaan penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember Tahun 

Pelajaran 2018/2019 yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, paparan 

data serta temuan penelitian. 

A. Paparan Data dan Analisis 

1. Sejarah  Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Jember
94

 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Jember aadalah unit plaksana 

teknis dibidang pendidikan dalam lingkungan kementrian agama yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah 

Kementrian Agama. Madrasah ini berdiri  berada di kelurahan Slawu 

kecamatan Patrang kabupaten Jember, yang termasuk wilayah perkotaan 

yang ada di kabupaten Jember berdiri berdasarkan surat keputusan menteri 

agama Repunblik Indonesia no 16 tanggal 16 Maret tahun 1978,  dimana 

dengan terbitya surat tersebut maka secara Yuridis Formal Madrasah yang 

merupakan perubahan dari PGAN jember ini berjalan efektif dan diakui 

keberadaannya sebagai MTs Negeri 2 Jember, saat itu gedung 

bangunannya masih menyatu dengan PGAN yang sekarang MAN 2 

Jember dimana kondisi siswa pada waktu itu sebanyak 359 siswa yang 

terbagi dalam 9 kelas dan diasuh oleh 1 Kepala Madrasah dan 13 guru 

serta 2 orang karyawan. 
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 MTsN 2 Jember, “Sejarah MTsN 2 Jember”, 30 Oktober 2018 
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Dalam seiringnya waktu MTs Negeri 2 Jember banyak meraih 

perstasi dan kepercayaan masyarakat meningkat, akan tetapi hal itu tidak 

luput dari berbagai macam ujian yang menimpa. Beberapa tahun silam 

lembaga ini mengalami musibah besar yaitu tepatnya pada tanggal 19 

Maret 2006 beberapa bangunan ambruk dan hanyut terbawa arus, yang 

mengakibatkan 4 ruang belajar, 1 ruang tata usaha, 1 herbarium, 1 gudang, 

2 rumah penjaga madrasah hanyut terbawa derasnya arus sungai Jompo. 

Namun pada tahun berikutnya yaitu awal 2007 mendapat bantuan dari 

pemerintah daerah berupa pembangunan plengsengan sepanjang sungai di 

belakang area MTs Negeri 2 Jember. Selain itu MTs Negeri 2 Jember juga 

mendapat bantuan dari APBN berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan 

belajar mengajar terpenuhi yaitu: ruang belajar, ruang lab IPA, 

lab.Multimedia, ruang perpustakaan, ruang komputer, ruang musik dan 

olah raga. Kemudian masih pada tahun 2007 mendapat pengadaan tanah 

yang lokasinya berada di depan MTs Negeri 2 Jember dengan luas 1.638 

m yang rencana kedepannya akan dibangun ma’had (asrama).
95

 

Pada tahun-tahun berikutnya pun mendapat bantuan-bantuan untuk 

rehab ruang belajar, sehingga hal tersebut turut membantu perkembangan 

MTs Negeri 2 Jember. Adapun dalm perkembangannya MTs Negeri 2 

Jember membuka program 

1. Full Day School (Tahun Pelajaran 2010/2011) 

2. Program Kelas Unggulan (Tahun pelajaran 2010/2011) 
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 MTsN 2 Jember, “Sejarah MTsN 2 Jember”, 30 Oktober 2018 
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3. Kelas Akselerasi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala 

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur no: Kw. 

13.4/1/PP.00.5/1178/SK/2011 tanggal 25 Nopember 2011 sampai 

sekarang. 

2. Profil Madrasah 

a. Identitas MTs Negeri 2 Jember sebagai berikut 

1) Nama Madrasah   : MTs Negeri 2 Jember 

2) Nama Kepala Madrasah  : Dra. Nurul Faridha 

3) No. Statistik Madrasah (NSM) : 121135090002 

4) No Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20581534 

5) Status Sekolah    : Negeri 

6) Lintang    : -8. 1558000 

7) Bujur     : 113.6910000 

8) No Telpon/Fax   : (0331) 482926 

9) Email/Website    : mtsnjember2.com 

10) Alamat Lengkap   : Jl.Merak No.11 Kel. Slawu 

11) Kecamatan    : Patrang 

12) Kabupaten    : Jember 

13) Provinsi    : Jawa Timur
96

 

b. Visi Madrasah 

“Terbentuknya Insan religius, Profesional,  Kompetitif, Berwawasan 

Global dan Peduli Lingkungan” 
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 MTsN 2 Jember, “Sejarah MTsN 2 Jember”, 30 Oktober 2018 
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c. Misi Madrasah 

 Menumbuhkan penghayatan dan pengalaman ajaran Islam dan 

budaya bangsa sebagai sumber kearifan dan bertindak. 

 Mengembangkan potensi akademik dan non akademik peserta 

didik secara optimal sesuai dengan bakat dan minat melalui proses 

pembelajaran bermutu. 

 Melaksanakan pembelajran dan bimbingan secara efektif, inovatif 

dan bermutu kepada peserta didik sebagai modal kelanjutan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

 Mengimplementasikan kurikulum 2013 berbasis Adiwiyata
97

 

d. Data Madrasah 

1. Madrasah berdiri sejak tahun : 1979 

2. Luas tanah : 9648 m 

3. Luas bangunan : 7018m 

4. Ijin Operasional Madrasah : 1979 s/d sekarang 

5. Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan : 59 

6. Jumlah kelas tahun 2018/2019 : 23 Ruang 

7. Jumlah siswa : 715 siswa
98

 

e. Struktur Organisai Madrasah 

Struktur organisasi kelembagaan yang ada di MTs Negeri 2 

Jember disusun secara rapi dan formal. Dengan adanya struktur 

organisasi yang jelas setiap individu dapat lebih mudah untuk 
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mengetahui dan menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun 

struktur organisasi dan tugas setiap anggota telah dilampirkan di 

bagian lampiran-lampiran pada akhir penulisan hasil penelitian ini. 

Selain struktur kelembagaan, penulis juga lampirkan nama-nama guru 

dan staf yang ada di MTs Negeri 2 Jember pada Tahun Pelajaran 

2018/2019.
99

 

f. Sarana dan Prasarana 

MTs Negeri 2 Jember telah dilengkapi dengan berbagai sarana 

prasarana sekolah yang memadai. Hal ini tidak lain untuk membantu 

dalam melancarkan dan memudahkan proses pembelajaran serta 

memberikan kenyamanan dalam hal fasilitas bagi seluruh warga 

sekolah. Berdasarkan sejarah perjalanannya, MTs Negeri 2 Jember 

selalu melakukan pengembangan dan inovasi terhadap sarana 

prasarana yang ada, sehingga pada akhirnya sarana prasarana yang ada 

di MTs Negeri 2 Jember pada saat ini sudah terpenuhi dengan tatanan 

yang rapi dan strategis. Untuk lebih jelasnya, peneliti lampirkan denah 

lokasi lingkungan MTs Negeri 2 Jember.
100

 

B. Paparan Data 

Paparan data yang diperoleh pada saat pelaksanaan penelitian di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember Tahun Pelajaran 2018/2019, peneliti 

relevansikan dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan yakni hanya 

mencakup tiga sub pembahasan mengenai strategi guru dalam menanamkan 
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nilai karakter religius dan disiplin melalui kegiatan kurikuler dan 

ektrakurikuler. 

Ruang lingkup kegiatan Kurikuler meliputi penyusunan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran, manajemen 

kelas, dan pengembangan kurikulum. Kegiatan kurikuler memberikan 

kontribusi bagi metode pendidikan karakter khususnya metode knowing and 

feeling the good, keteladanan, dan habituasi. Semua proses pembelajaran 

yang dijalankan oleh para guru, haruslah mampu memfasilitasi pembentukan 

dan pengembangan siswa men jadi berkarakter. Salah satu cara yang relevan 

diterapkan adalah pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan 

pembelajaran setiap mata pelajaran yang tertera dalam kurikulum sekolah. 

Berpedoman pada hal tersebut peneliti melakukan pengamatan dan observasi 

dilapangan. Kegiatan Kurikuler merupakan aktifitas wajib dan mengikat yang 

harus dilalui oleh semua siswa, yang berisi kemampuan dasar dan minimal 

yang harus dikuasai oleh siswa disuatu tingkat sekolah sebagai lembaga 

pendidikan. Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Jember sebagai Lembaga maju 

dibawah naungan Kementrian Agama mengambil peran cukup besar dalam 

menegakkan kegiatan kurikuler tersebut untuk menanamkan karakter pada 

siswa, terutama karakter religius dan dan disiplin. Secara global, para guru di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Jember memahami strategi sebagai langkah, 

tahapan, metode dan cara. Untuk itu masing-masing guru tentunya memiliki 

pendapat dan kemampuannya masing-masing dalam hal menanamkan 

karakter religius dan disiplin. Akan tetapi hal tersebut juga tidak keluar dari 
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koridor yang sudah disepakati bersama, berikut penuturan ibu Faridha selaku 

kepala sekolah MTsN 2 Jember tentang upaya guru dalam menanamkan 

karakter religius dan disiplin kepada siswa. 

“kami tahu saat ini kemajuan ilmu pengetahuan sangat pesat, 

terutama dalam hal informasi, anak-anak bisa jadi lebih dulu tahu 

suatu informasi dari pada gurunya, akan tetapi kemajuan dalam hal 

ini bukanlah suatu hal yang sangat membanggakan ketika tidak 

adanya nila-nilai pembangunan insan yang berkarakter, yang ada 

nanti akan terjadi degradasi moral dan penurunan akhlak. Maka 

dalam hal ini lembaga kami meminta kepada seganap guru maupun 

karyawan untuk lebih cerdas dan kreatif dalam menanggulangi hal 

tersebut, dengan melakukan segenap upaya agar bisa menanamkan 

karakter terhadap siswa terutama karakter religius dan disiplin .  

Baik itu melalui pembelajaran dalam kelas, maupun kegiatan di 

luar kelas”
101

 

 

Gambar 4.1 

Peneliti sedang melakukan sesi wawancara dengan kepala sekolah 

MTsN 2 Jember, 12 November 2019. 

 

Data wawancara ini dikuatkan oleh data observasi yang peneliti 

lakukan, sebagaimana yang tertulis dalam catatan observasi berikut ini: 

peneliti melakukan kunjungan ke MTsN 2 Jember, peneliti melihat strategi 

yang dilakukan guru maupun karyawan untuk menanamkan karakter religius 
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dan disiplin kepada siswa. Misalnya para guru menerapkan pendidikan nilai 

dalam setiap pembelajaran, selain itu para guru dan karyawan juga melakukan 

atau memberikan contoh secara langsung lewat rutinitas keseharian di 

sekolah. Para guru memberikan tauladan secara langsung dengan membuang 

sampah pada tempatnya, para guru juga ikut terlibat secara langsung menjaga 

kedisiplinan sekolah dengan ikut serta dalam berjamaah shalat baik dhuha 

maupun shalat dhuhur berjamaah, dan lain sebagainya”
102

 

Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya peneliti paparkan satu persatu 

sebagaimana berikut: 

1. Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan 

disiplin pada siswa melalui kegiatan Kurikuler di MTsN 02 Jember 

Tahun ajaran 2018-2019 

 

Kegiatan kurikuler sekolah bagi siswa sangat luas, peneliti 

membatasi dan memfokuskan pada kegiatan pembelajaran dalam kelas 

khusus 4 mata pelajaran yang menurut peneliti berkaitan erat dengan 

penanaman karakter, yaitu Mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKN), Aqidah Akhlak, Fikih dan Al-Qur’an Hadits.  

Para guru dan pegawai MTsN 2 Jember dalam upayanya 

menanamkan karakter religius dan disiplin kepada siswa dengan 

memberikan tauladan atau contoh secara nyata, namun juga melakukan 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan baik ketika dalam 

pembelajaran maupun di luar pembelajaran. 
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Berikut adalah pernyataan ibu Aisyah selaku guru bidang studi 

Fiqih terkait strategi menanamkan nilai karakter religius dan disiplin di 

MTsN 2 Jember melalui kegiatan kurikuler, beliau mengemukakan: 

“strategi adalah cara, metode dan langkah yang digunakan. 

Sehingga setiap guru memiliki strategi yang berbeda-beda. 

Walaupun ada strategi yang sama yang digunakan para guru dalam 

menerapkan nilai karakter religius dan disiplin dalam kegiatan 

pembelajaran maka dibutuhkan usaha, misalnya melakukan 

perencanaan awal misalnya berkaitan dengan pengintegrasian 

dalam proses pembelajaran. Adapun kenapa harus dua nilai 

karakter tersebut yang menjadi perhatian disamping banyak sekali 

nilai-nilai yang perlu diberdayakan. Hal ini berkaitan dengan 

pemahaman bahwa karakter religus dan disiplin merupakan sebuah 

dasar bagi seseorang untuk memahami nilai-nilai yang lain, dimana 

nilai-nilai yang dimaksud juga merupakan hasil kajian dari 

berbagai norma, baik agama, adat istiadat dan yang lainnya. Untuk 

itu seseorang yang memiliki karakter religius maka ia akan mampu 

menjadi pribadi yang berkarakter disiplin dan yang lainnya karena 

hal itu menjadi keyakinan bahwa itu adalah perintah agamanya. 

Maka dari itu untuk menerapkannya dalam pembelajaran maka 

kami rangkai dalam kegiatan pendahuluan, inti dan penutup, 

dimana dalam pelaksanaannya terdapat pembiasaan-pembiasaan 

yang senantiasa kami lakukan   ”.
103

 

 

Pernyataan bu Aisyah sesuai dengan apa yang disampaikan bu 

Martik selaku wakakurikulum; 

“sebelum tahun ajaran baru dimulai kami selalu melakukan kajia-

kajian terkait program-program sekolah yang akan dilakukan tidak 

terkecuali penanaman nilai karakter yang saat ini memang menjadi 

tuntutan bagi setiap lembaga. Maka dari awal kami menyepakati 

bahwa penanaman nilai karakter terutama karakter religius dan 

disiplin sebagai menurut kami, maka kami susun dalam kegiatan 

kurikuler dan ekstrakurikuler. Dimana pelaksanaannya kami 

serahkan pada masing-masing guru dengan kreatifitas masing-

masing”
104
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Gambar 4.2 

Penanaman Karater religius dan disiplin terhada siswa MTsN 

2 Jember saat kegiatan pembelajaran fiqih;
105

 

 

Senada dengan pendapat bu Aisyah, berikut pendapat bu Ulil 

selaku guru bidang studi Al-Qur’an Hadits” 

“Dalam menerapkan nilai karakter religius, contoh ketika Pelajaran 

Al-Qur’an hadits, maka  siswa Diperintahkan untuk membaca dan 

mengamati pengertian - menurut siswa- tentang kandungan ayat 

Al-Qur’an yang dipelajari. Karena ketika pemahaman itu muncul 

dari diri mereka, maka akan berpadu dengan pemahaman yang 

dijelaskan guru nantinya. Dan itu akan membuat pemahaman 

tersebut kuat dalam hati mereka. Adapun dalam penanaman 

Kedisiplinan, sangat saya tekankan dalam hal mengerjakan tugas, 

dan saya sering mengulang penguatan-penguatan pada siswa 

tentang peraturan sekolah, dan membuat kesepakatan di awal 

dengan siswa tentang tata tertib dalam kelas”.
106

 

 

Selain itu bapak Enjuk yang merupakan guru Pendidikan 

Kewarganegaraan juga mengemukakan bahwa: 
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“Penanaman karakter religius dan disiplin sering saya lakukan 

dalam proses pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari, 

misalkan saya mengucapkan salam sebelum pembelajaran dimulai, 

membiasakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu, melakukan 

kesepakatan awal dengan siswa, jadi ada semacam kontrak belajar 

yang disepakati bersama agar siswa dapat menjaga kedisiplinan 

dalam proses pembelajaran, selain itu saya juga suka memberikan 

nilai yang lebih tinggi kepada siswa yang dapat bersikap baik 

sebagai motivasi bagi mereka agar selalu bersemangat dalam 

proses pembelajaran.”
107

 

 

Biasanya beliau menanamkan nilai-nilai karakter, baik karakter 

religius maupun disiplin pada awal, pertengahan dan ahir pembelajaran. 

Pada awal pembelajaran beliau membiasakan mengucapkan salam 

kepada siswa sebelum memulai pembelajaran dan memberikan motivasi 

serta penegasan kembali berkenaan dengan aturan-aturan kelas ketika 

beliau mengisi pembelajaran. 

“selama ini yang saya lakukan untuk penanaman karakter religius 

dilakukan dengan memberikan contoh terbaik untuk anak-anak, 

membiasakan mereka mencari tahu. Misalnya dalam pembelajaran 

kewarganegaraan tentang materi mencintai tanah air. Maka saya 

mengkaitkan hal tersebut sebagai perintah agama. Adapun untuk 

kedisiplinan. Alhamdulillah untuk masalah itu di sekolah ini sangat 

peduli dan sudah ada aturan-aturan jelas. Namun jika ketika 

pembelajaran jika anak-anak ingin dispilin maka kita harus 

memiliki taktik tersendiri. Misalnya dengan membuat kesepakatan 

di awal, terkadang saya juga pernah melakukan peringtan berupa 

kekerasan fisik agar anak-anak bisa terkondisikan dengan baik, 

akan tetapi itu hanya isapan jempol saja karena pada kenyataannya 

setelah peringatan itu anak-anak tidak ada yang berani untuk asik 

sendiri”
108

 

 

Sesuai dengan hasil Observasi yang peneliti lakukan pada kegiatan 

pembelajaran Kewarganegaraan, dimana siswa dapat belajar dengan 

disiplin, mereka masuk kelas sesuai jadwal dan tidak seorangpun dari 
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siswa yang berani main-main ketika pelajaran berlangsung. Hal 

demikian tidak lain adalah merupakan hasil dari pembiasaan yang telah 

dilakukan oleh bapak Enjtuk selaku guru Kewarganegaraan yang 

menanamakan karakter religius dan disiplin dalam kegiatan kurikuler 

melalui pembiasaan pada kegiatan awal atau pendahuluan, inti dan 

penutup.
109

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Kegiatan Penanaman karakter religius dan disiplin pada kegiatan 

pembelajaran Kewaganegaraan. 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh bapak Abi Sholeh selaku 

Kesiswaan di MTsN 2 Jember, yang menjelaskan: 

“Satu hal yang pasti bahwa untuk membentuk karakter seseorang 

proses awalnya adalah memberikan pengetahuan sebagai sebuah 

informasi, namun tidak cukup sampai disitu maka dibutuhkan 

segenap upaya dari guru dan karyawan untuk memberikan 

pemahaman dan contoh kepada siswa agar siswa terbiasa dengan 

karakter tersebut. Banyak sekali usaha yang kami lakukan salah 

satunya memberikan contoh masuk tepat waktu ketika bel berbunyi 

sebagai contoh real dalam penanaman nilai karakter, dan 

menjadikan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang sudah disusun 
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sesuai dengan RPP yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan 

penutup senantiasa dilakukan oleh setiap guru.”
110

 

 

Pendapat tersebut juga didukung oleh ibu Elif selaku guru bidang 

studi Aqidah Akhlak menyampaikan: 

“Terkait dengan strategi dalam menanamkan nilai karakter religius 

dan disiplin saya sebagai guru Aqidah Akhlak agar karakter 

religius dan disiplin itu terwujud dalam   kehidupan sehari-hari 

siswa maka hal pertama yang saya lakukan adalah perencanaan, 

untuk saya sesuaikan dengan jadwal mingguan yang sudah dibuat 

dan disesuaikan dengan SK dan KD materi yang akan diajarkan, 

kedua dalam pelaksanaannya ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung, agar tujuan pendidikan karakter itu bisa terwujud, 

saya mengawalinya dengan pemberian deskriptif (gambaran), saya 

tekankan pada kemanfaatan materi menjadi sesi yang tidak  boleh 

ditinggalkan, misalnya materi sikap terhadap orantua dan guru saya 

menjelaskan bahwa bersikap santun kepada orang tua dan guru 

merupakan perwujudan dari sikap taqwa kita kepada Allah SWT, 

setelah itu saya lanjutkan dengan pemberian tugas menjawab 

pertanya-pertanyan dari saya secara mandiri atau berkelompok 

dengan bimbingan untuk memecahkan persoalan yang saya 

berikan”
111

 

 

Dari pernyataan bu Elif tersebut diketahui bahwa strategi yang 

dilakukan yakni tahap pertama dengan melakukan perencanaan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan jadwal mingguan yang telah 

dibuat dan disesuaikan dengan SK dan KD dan nilai-nilai karakter yang 

ingin ditanamkan kepada siswa. Adapun pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan guru MTsN 2 Jember dengan memadukan Theacher 

Centered dan Student Centered. Guru bertindak sebagai pembimbing 

dan motivator siswa agar mampu memecahkan persoalan. Secara rinci 

kami paparkan sebagai berikut: 
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a. Penanaman karakter religius dan disiplin pada kegiatan 

pendahuluan. 

Pada awal pembelajaran anak-anak tidak langsung memulai 

pelajaran akan tetapi diberikan motivasi dan cerita yang berkaitan 

dengan materi hari itu, dimana kegiatan ini kita kenal dengan 

istilah apersepsi. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan 

Ibu kepala sekolah di bawah ini: 

“kami senantiasa mengusahakan setiap pendidik pada awal 

masuk kelas tidak langsung memberi materi, tapi kita 

wajibkan melakukan apersepsi sebagai kegiatan awal 

pembelajaran yaitu dengan menyapa siswa, memotivasi, 

dan bercerita sebagai kegiatan awal sebelum pembelajaran. 

Hal ini ditujukan untuk membangun psikologi anak untuk 

siap dan senang untuk belajar”
112

 

 

Untuk mendapat data yang sesuai, peneliti melakukan 

observasi pada proses pembelajaran di kelas VIII. Hasil observasi 

sesuai dengan hasil wawancara yang menunjukkan pada kegiatan 

awal tidak langsung memulai pelajaran. Adapun kegiatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut:
113

 

1) Mengucapkan salam; 

2) Membaca surat al-fatihah dan do’a sebelum belajar 

3) Guru mengecek kehadiran siswa 

4) Memberikan motivasi pada siswa dengan menanyakan sudah 

belajar, dan mengerjakan PR. 
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5) Guru memberikan gambar-gambar yang berkaitan dengan 

materi dan mulai memancing rasa ingintahu siswa. 

6) Guru memulai pembelajaran. 

Hal tersebut mengingatkan dan menguatkan karakter yang 

dimiliki, baik karakter religius dan disiplin sehingga menjadi 

kebiasaan sehari-hari melatih sopan santun dan ketertiban. 

 

Gambar 4.4 

Guru meminpin doa sebelum pembelajaran pada kegiatan 

pendahuluan 

 

b. Penanaman karakter religius dan disiplin pada kegiatan inti 

Observasi selanjutnya pada kegiatan inti guru menanamkan 

beberapa sikap baik sebagai perwujudan dari strategi penanaman 

karakter religius dan disiplin kepada siswa dalam kegiatan 

pembalajaran.
114
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1) Membiasakan mengangkat tangan jika ingin bertanya dan 

menunggu dipersilahkan oleh guru untuk berbicara 

2) Merespon setiap pertanyaan maupun pernyataan guru maupun 

murid 

3) Memanggil siswa dengan panggilan yang halus sebagai bentuk 

penghargaan terhadap siswa dan pemberian contoh yang baik 

4) Siswa diberikan pertanyaan seputar materi yang lalu dan yang 

sedang dipelajari 

5) Guru tidak langsung marah atau menyalahkan jika terdapat 

siswa yang menjawab belum sesuai dengan materi dengan 

tujuan pembentukan sikap percaya diri terhadap siswa. 

6) Guru memberikan pertanyaan-pertanyaa seputar materi di 

papan tulis 

7) Guru dan siswa sama-sama mengoreksi jawaban di papan tulis 

8) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menyimpulkan materi pembelajaran berasama-sama kemudian 

dilengkapi oleh guru.  
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Gambar 4.5 

Observasi kegiatan Inti dalam pembelajaran dalam 

menanamkan nilai-nilai  karakter religius dan disiplin pada 

pelajran Akidah.
115

 

 

c. Penanaman karakter religius dan disiplin pada kegiatan 

penutup 

Selanjutnya pada kegiatan penutup ini, guru melakukan 

penguatan nilai-nilai karakter. Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan ibu Elif selaku guru pengampu bidang studi Aqidah 

Akhlak;  

“ sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya mbk, dan 

banyak dilakukan oleh guru-guru yang lain juga yaitu 

begitu jam pelajaran selesai kami selalu mengupayakan 

memberikan nasihat-nasihat:
116

 

 

Apa yang disampaikan bu Elif sesuai dengan observasi oleh 

peneliti pada kegiatan pembelajaran Aqidah Akhlak bahwa setiap 
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 Observasi, 15 November 2018 
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 Elif. Wawncara. MTsN 2 Jember 5 November 2018 
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akan mengakhiri kegiatan pembelajaran guru dan siswa tidak 

semerta-merta istirahat atau pulang, melainkan ada bebrapa 

kegiatan penutup yang selalu dilakukan oleh guru berasama siswa 

yaitu;
117

 

1) Nasihat untuk tidak pernah lupa untuk berdoa dan tidak 

meninggalkan shalat; 

2) Nasihat untuk rajin dan sabar dalam menuntut ilmu. 

3) Nasihat untuk selalu menjaga sikap senantiasa sopan dan 

santun kepada siapapun;  

4) Himbauan untuk selalu menjaga kebersihan baik di lingkungan 

sekolah maupun di rumah; 

5) Mengingatkan untuk tidak lupa mengerjakan PR; 

6) Berdoa bersama mengahiri pembelajaran. 

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, strategi 

guru dalam menanamkan karakter religius dan disiplin siswa d MTsN 2 

Jember melalui kegiatan kurikuler, salah satunya adalah melakukan 

perencanaan kegiatan pembelajaran di kelas yang disusun dengan 

perencanaan kegiatan pembukaan, inti dan penutup, dimana dalam 

kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya terdapat pembiasaan-

pembiasaan yang dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas, seperti 

pembiasaan mengucapkan salam dan berdoa sebelum pembelajaran 
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dimulai dengan harapan siswa dapat menghubungkan hati mereka 

dengan ilahi sebelum memulai menuntut ilmu. 

Guru juga membiasakan diri mengaitkan pembelajaran yang 

berlansung pada saat itu dengan nilai-nilai agama sebagai bentuk 

penanaman konsep bahwa apa yang kita lakukan merupakan anjuran 

agama, “misalnya dalam pembelajaran al-Qur’an Hadits tentang 

menjaga kelestarian alam”.
118

 

 

Gambar 4.6 

Kegiatan Pembelajaran Al-Qur’an Hadits tentang Menjaga 

Kelestarian Alam. 

 

Selanjutnya dalam kegiatan kurikuler guru juga melakukan 

pembiasaan dan contoh kepada siswa dengan hadir tepat waktu di kelas 

setelah bel pelajaran berbunyi hal ini sebagai bentuk strategi guru 

dalam melatih kedisiplinan siswa. Selain pembiasaan tersebut guru juga 
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melakukan cara berupa perjanjian awal kegiatan pembelajaran 

sebagaimana disampaikan bapak Enjuk sebelumnya, dengan adanya 

kontrak belajar terbukti sebagian besar siswa dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan antusias dan tertib. 

2. Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan 

disiplin pada siswa melalui kegiatan Ekstrakurikuler di MTsN 02 

Jember Tahun ajaran 2018-2019 

Peneliti membatasi kegiatan Ektsrakurikuler yang dimaksud pada 

ekstrakurikuler Tahfidzh (hafalan Al-Qur’an) dan Tilawah (seni lagu 

membaca Al-Qur’an ) serta kegiatan-kegiatan penanaman karakter 

diluar kelas yang bersifat rutinitas keagamaan, seperti shalat berjama’ah 

sunnah dan wajib, serta kegiatan mengaji bersama dipagi hari sebelum 

pembelajaran di dalam kelas. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan di luar jam 

pembelajaran di kelas yang sangat potensial untuk mendukung program 

penyaluran bakat siswa agar menjadi siswa yang kreatif, inovatif, 

trampil dan berprestasi. Kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan 

bagian dari program pembinaan kesiswaan, yang termasuk kelompok 

peningkatan  mutu pendidikan  Disinilah guru MTs Negeri 2 Jember 

mendapat kesempatan lebih dalam menanamkan nilai karakter religius 

dan disiplin kepada siswa. 

Pelaksanaan kegiatan pengembagan diri siswa atau ekstrakurikuler 

di MTs Negeri 2 Jember dibimbing oleh bapak ibu guru yang 
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mempunyai keahlian sesuai dengan ekstrakuler yang dibina ada juga 

sebagian pembina yang di datangkan dari luar sekolah. Terkait dengan 

strategi guru dalam menanakan nilai karakter religius dan disiplin 

kepada siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler mereka lakukan melalui 

beberapa kegiatan pengembangan diri yang dikembangkan di MTs 

Negeri 2, antara lain melaui kegiatan berikut; 

a. Pembiasaan dalam Kegiatan Harian 

1) Membiasakan disiplin waktu 

Salah satu usaha guru MTs N 2 Jember dalam membentuk 

karakter disiplin siswa adalah dengan membiasakan siswa maupun 

guru dan seluruh karyawan MTsN 2 Jember untuk datang tepat 

waktu ke sekolah, hal ini merupakan program sekolah yang 

didukung penuh oleh segenap guru dan karayawan di lingkungan 

MTsN 2 Jember karena tanpa adanya kerjasama yang baik maka 

program apapun tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana 

disampaikan oleh ibu kepala sekolah Nurul Faridha berikut: 

“pembiasaan sehari-hari yang kami lakukan untuk 

mendisiplinkan siswa adalah, membuat program datang ke 

sekolah sebelum jam 07.00, karena pada jam 07.00 gerbang 

akan ditutup. dan siswa yang datang lewat dari jam tersebut 

maka harus menunggu di dekat satpam karena begitu jam 

07:00 kegiatan shalat dhuha bersama berlangsung. Dan 

sekolah mebuat aturan pada kegiatan shalat dhuha 

berlangsung tidak boleh ada siswa maupun guru yang wira-

wiri di lingkungan sekolah. Selain itu siswa yang terlambat 

diwajibkan membaca surat Yasiin di depan ruang guru, Hal 

ini dilakukan untuk memberikan pembiasaan bagi siswa 

maupun guru untuk bersikap disiplin, jadi dalam 
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pembiasaan yang kami lakukan juga terselip keteladanan 

dari guru bagi siswa”.
119

  

 

Serupa dengan yang disampaikan kepala sekolah, bapak  

Abi Sholeh selaku kesiswaan juga mengemukakan bahwa; 

“karakter tidak cukup hanya disampaikan, akan tetapi perlu 

pembiasaan-pembiasaan sehingga karakter itu bisa menjadi 

pemahaman dan selanjutnya menjadi kebutuhan bagi siswa, 

salah satu yang kami lakukan dengan pembiasaan datang 

sebelum jam 07.00 ke sekolah. Selain itu juga terdapat 

aturan-aturan yang wajib dilaksanakan oleh siswa maupun 

guru yang terperinci dalam buku tatatertib yang dimiliki 

oleh masing-masing siswa. Dan disini kami tidak main-

main dalam menerapkan sebuah aturan terhadap siswa, 

misalnya masalah kedisiplinan sudah diatur jelas dalam 

buku tatib siswa yang disetujui dan disepakati oleh orang 

tua siswa pada awal masuk sekolah ini, salah satunya 

dengan melakukan perjanjian di atas materai bagi masing-

masing orang tua siswa untuk siap menaati peraturan yang 

ada di sekolah ini. Hal ini bentuk antisipasi kami jika 

terdapat kondisi yang tidak diinginkan.”
120

 

 

Sesuai dengan hasil Observasi yang peneliti lakukan pada 

12 November 2019, peneliti hadir di MTsN 2 Jember jam 06:45 

suasana sekolah sudah ramai mulai dari yang baru datang di 

sekolah, siswa-siswi yang bersiap untuk melaksanakan kegiatan 

shalat dhuha dimana kegiatannya dilakukan di dua tempat, siswi di 

masjid sementara siswa di aula yang berfungsi sebagai gedung 

serbaguna. Selain itu setiap guru juga ikut mendampingi dan 

melaksanakan kegiatan shalat dhuha, satu hal yang menarik yang 

saya dapati ketika kepala sekolah buru-buru keluar dari sekolah 

untuk mengikuti undangan di kantor kementrian agama Jember 
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 Nurul Faridha, wawancara, MTsN 2 Jember 12 November 2018 
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 Abi Sholeh, wawancara, MTsN 2 Jember 8 November 2018 
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sebelum jam 07:00 hal itu tidak lain sebagai bentuk penegakan atas 

aturan yang telah ditetapkan sekolah sebagai contoh atau teladan 

bagi siswa. Beberapa waktu berikutnya yang saya dapati adalah dua 

anak yang menunggu di dekat pos satpam ketika kegiatan shalat 

duha berlangsung dan ternyata mereka sedang menunggu kegiatan 

yang sedang berlangsung selesai dan kemudian melanjutkan sanksi 

mereka dengan membaca surat yasin di depan ruang guru. 

 

Gambar 4.7 

Siswa yang terlambat datang ke sekolah 

 

2) Pembisaan shalat dhuha, dhuhur dan shala jum’at berjamaah di 

sekolah dan ngaji pagi 

Terdapat penyusunan strategi yang disusun guru yang 

didukung oleh kepala sekolah, waka kurikulum dan program dari 

lembaga itu sendiri utamanya MTsN 2 Jember. Berikut ulasan yang 
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disampaikan bapak Hafidz selaku guru Fiqih dan koordinator 

keagamaan di MTsN 2 Jember. 

“untuk membiasakan siswa dalam berkarakter religius dan 

disiplin kami mengadakan program pembiasaan shalat 

dhuha di sekolah yang di awali dengan ngaji bersama 

sampai jam tertentu kemudian mulai shalat dhuha 

berjamaan dan dilanjutkan dengan doa bersama oleh siswa 

maupun guru tanpa terkecuali”
121

 

 

Senada dengan yang disampaiakn bapak hafidz, Ibu Aisyah 

juga mengemukakan bahawa; 

“banyak sekali yang harus dilakukan agar siswa dapat 

berkarakter religius dan disiplin, misalnya pembiasaan 

shalat duha berjamaah dan dhuhur berjamaah yang sudah 

kami lakasanakan selama ini, anak-anak biasanya datang 

langsung ke kelas kemudian langsung kemasjid mengambil 

wudhu setalah itu ngaji juz 30 sekaligus menunggu siswa 

yang lain datang sampai jam 07.15 baru dimulai shalat 

dhuha berjamaah, dalam kegiatan ini siswa dilatih untuk 

senantias religius artinya taat dalam beribadah dan disiplin 

dengan peraturan sekolah”
122

 

 

Pendapat ini dikuatkan dengan temuan peneliti ketika 

melakukan observasi tanggal 12 November 2018, pagi-pagi sekali 

peneliti sampai di MTsN 2 Jember,  untuk mengetahui langsung 

kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat peneliti rekam terkait 

penanaman karakter religius dan disiplin di MTsN 2 Jember. “jam 

7 gerbang sekolah ditutup maka baik siswa maupun guru yang 

terlambat akan dibukakan gerbang jam 7.30. sementara itu siswa 

yang sudah masuk lingkungan sekolah segera beranjak kemasjid 

untuk melakukan persiapan shalat dhuha berjamaah yang diawali 

                                                           
121

 Hafidz, Wawancara, MTsN 2 Jember 12 November 2018  
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digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

104 

 

dengan pembacaan surat-surat dalam juz 30 yang dipimpin oleh 

siswa. Selain siswa segenap guru dan kepala sekolah juga ikut serta 

melakukan shalat berjamaah dhuha dan dilanjutkan dengan doa 

bersama. Bagi siswa-siswi yang terlambat atau tidak mengikuti 

kegiatan shalat dhuha mendapat sanksi membaca surat yasin di 

depan ruang guru pada saat selesai dhuha berjamaah”. 
123

 

 
Gambar 4.8 

Kegiatan Shalat dhuha yang diawali dengan membaca juz 30 

dan diahiri dengan Asmaul husna. 

 

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

salah satu strategi guru dalam menanamkan karakter religius dan 

disiplin kepada siswa MTsN 2 Jember salah satunya dengan 

membiasakan shalat dhuha berjamaah yang diawali dengan ngaji 

pagi bersama, pembiasaan ini diharapkan siswa dapat terbiasa 

dengan rutinitas keagamaan yang melatih siswa untuk lebih religius 

dan disiplin. Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa tindak 
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lanjut yang dilakukan oleh guru dalam mengupayakan penanaman 

nilai karakter religius dan disiplin lebih maksimal seperti tidak 

terlambat untuk shalat duha berjamaah. Selain penanaman nilai 

religius, melalui pembiasaan dan contoh sholat berjamaah juga 

mampu menjadikan peserta didik lebih disiplin dan bertanggung 

jawab sebagaimana pemaparan dari beberapa guru di atas. 

Adapun kegiatan sholat dhuhur berjamaah dilaksanakan 

antara jam 12.00 – 12.30 WIB, diawali dari berbunyinya bel 

istirahat kedua yang kemudian dilanjutkan dengan 

dikumandangkannya adzan dhuhur di masjid. Berdasarkan 

pengamatan peneliti di lingkungan MTsN 2 Jember, saat adzan 

dhuhur di masjid dikumandangkan, semua peserta didik langsung 

menuju masjid bagi siswa dan ke aula bagi siswi. Hal ini juga 

memperkuat pemaparan Bapak Abi Sholeh berikut: 

“Kalau sudah adzan dhuhur, anak-anak langsung ke masjid, 

tanpa disuruh, nyampek masjid langsung siap-siap sholat 

dhuhur berjamaah. Kalau yang gak punya wudhu’ langsung 

wudhu dulu.”
124

 

 

Hal tersebut terbukti saat peneliti di lingkungan MTsN 2 

Jember, peserta didik yang sudah sampai di masjid langsung 

berwudhu’ dan sholat berjamaah. Bagi peserta didik yang telat 

mengikuti sholat dhuhur berjamaah bersama guru, mereka harus 

menerima sanksi menjadi pengkultum pada hari berikutnya. Adapun 

yang menjadi penyebab siswa telat berjamaah bersama guru ialah 
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karena Masih antri saat berwudhu’ dan ada sebagian yang memang 

masih main-main.  

 

Gambar 4.9 

Kegiatan Shalat dhuhur Berjama’ah 

Hal ini juga diperkuat oleh pemaparan Bapak Hafidz berikut: 

Kalau anak-anak yang antrinya belakangan maka sholatnya 

belakangan, tapi tetep berjamaah yang ngimami dari siswa 

sendiri. Yang mantau biasanya saya, pak Abi kadang juga 

guru yang lain, ya kadang ikut mantau semua di masjid.”
125

 

 

Adapun peserta didik putri shalat berjamaahnya di masjid dan 

dimami oleh guru perempuan, yang berhalangan mereka diberi 

tanggung jawab untuk laporan ke Bu Ulil yang bertanggung jawab di 

bagian siswi melalui ‘Buku Halangan’ yang disediakan oleh sekolah 

sebagai bukti tertulis bagi yang bersangkutan sehinga ketidak 

hadirannya tersebut tidak mempengaruhi nilai sikap dan 

keterampilannya. Selain itu siswi yang berhalangan saat salat 
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berjamaah berlangsung mereka menempati perpustakaan untuk 

mengikuti kegiatan santapan rohani yang di lakukan oleh OSIM 

(organisasi intra madrasah) MTsN 2 Jember. 

 

Gambar 4.10 

Kegiatan santapan Rohani oleh OSIM 

Hal ini sebagaimana yang di paparkan oleh Ibu Elif, yang 

ketika itu bertugas dan ikut shalat berjamaah bersama siswi. 

Anak-anak putri yang berhalangan tidak usah ikut berjamaah 

tapi cukup mengisi daftar siswi yang sedang halangan, Buku 

itu sudah disediakan oleh sekolah, yang diisi secara mandiri 

oleh siswa
126

 

 

Sedangkan cara memastikan peserta didik putri tersebut 

berhalangan atau tidak, selain guru mengandalkan kejujuran peserta 

didik yang bersangkutan guru juga memantau jumlah hari halangan 

peserta didik berdasarkan ‘Buku Halangan`. yang mereka punya 

sebagaimana pendapat ibu Ulil: 
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“Selama ini tidak pernah saya temui, bukan cuman saya, 

guru-guru yang lain juga tidak pernah menemui anak-anak 

putri yang berbohong terkait halangan atau pura-pura 

menstruasi… Kami selaku guru PAI sudah percaya sama 

mereka, kalau semisal ragu baru kami lihat jumlah 

halangannya di daftar siswa yang haid, tapi Alhamdulillah 

selama ini lancar-lancar saja, tidak ada yang bermasalah.
127

 

 

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas terkait kejujuran 

peserta didik putri yang berkaitan dengan menstruasi (halangan untuk 

melaksanakan sholat) selama pembiasaan sholat berjamaah dhuha dan 

dhuhur yang dikembangkan di lingkungan MTsN 2 Jember semua 

dewan guru terutama guru Pendidikan Agama Islam tidak pernah 

mendapati kasus peserta didik putri yang berbohong karena 

berhalangan. Hal ini juga terbukti dengan banyaknya peserta didik 

putri yang setiap harinya melaksanakan sholat berjamaah. 

 

Gambar 4.11 

Buku daftar siswi yang sedang halangan; 
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Adapun sholat jum’at di lingkungan MTsN 2 Jember 

merupakan salah satu strategi pembiasaan dari guru untuk membentuk  

karakter religius dan disiplin siswa yang dalam pelaksanannya sama 

seperti pelaksanaan sholat jum’at pada umumnya. Namun yang 

menjadi pembeda ialah sholat jum’at di MTsN 2 Jember hanya khusus 

bagi warga sekolah mulai dari guru, karyawan, siswa serta tamu yang 

ada di MTsN 2 Jember pada waktu itu. 

Selain itu, petugas khotib pada setiap jum’atnya selalu diambil 

dari guru laki-laki. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh  kepala 

sekolah Ibu Nurul Faridha berikut: “sebelum-sebelumnya kami 

mendatangkan khotib dari luar, akan tetapi semenjak tahun ajaran ini 

sebagian guru mengusulkan agar khotib diambil dari guru secara 

bergantian”.
128

 

Sholat Jum’at di lingkungan MTsN 2  Jember dilaksanakan 

pada saat jam istirahat kedua, namun untuk jam istirahat pada hari 

jum’at berbeda dengan jam istirahat di hari senin – kamis. Jika di hari 

senin – kamis jam istirahat kedua adalah jam 12.00 – 12.30 WIB, 

maka khusus di hari jum’at ialah jam 11.00 – 12.30 WIB. Setiap 

peserta didik diwajibkan menyimak isi khutbah jum’at yang 

disampaikan oleh khotib. Sementara bagi peserta didik putri 

diperkenankan meninggalkan sekolah artinya pulang lebih awal.
129
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 Nurul Faridha, wawancara, MTsN 2 Jember, 20 November 2018. 
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 Observasi, 23 November 2018. 
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Temuan ini sesuai dengan yang disampaikan bapak Hafidz, 

yang mengemukakan bahwa: 

“untuk hari jum’at kami juga melakukannya di sekolah dengan 

pembagian tugas yang menjadi imam dan khatib jum’at 

dilakukan oleh semua guru laki-laki secara bergantian atau 

dibuat jadwal imam. Selain berjamah siswa juga diwajibkan 

mencatat khutbah jum’at dengan tujuan mereka tuidak ramai 

pada saat shalat jum’at berlangsung. Adapun yang perempuan 

diperkenankan untuk pulang lebih awal”
130

 

 
Gambar 4.12 

Kegiatan shalat Jum’at Berjama’ah di MTsN 2 Jember 

 

3) Meningkatkan Rasa peduli dan sopan santun 

Salah satu strategi yang biasa dilakukan oleh guru MTs 

Negeri 2 Jember dalam menanamkan nilai karakter religius dan  

disiplin kepada siswa dengan membiasakan siswa mengucapkan 

salam sambil mencium tangan guru. Sebagaimana temuan peneliti 

di lapangan, bahwa setiap siswa yang bertemu dengan guru selalu 

mengucapkan salam dan berjabat tangan dan mencium tangan guru, 
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 Hafidz, wawancara, MTsN 2 Jember 23 November 2018 
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bahkan siswa MTs Negeri 2 Jember juga terbiasa menyambut 

dengan salam dan membungkukkan badan terhadap tamu yang 

datang termasuk ketika peneliti terjun di lapangan, yang 

menggugah rasa penasaran peneliti sehingga mencari lebih jauh 

terkait potret tersebut, yang ternyata merupakan pembiasaan yang 

dilakukan oleh guru untuk melatih karakter religius siswa 

sebagaimana disampaikan oleh ibu Faridha selaku kepala sekolah: 

“menciptakan suasana dan lingkungan sekolah yang 

harmonis, dengan membiasakan diri untuk peduli terhadap 

sesama, serta menanamkan rasa sopan santun siswa, 

kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pembiasaan 

mengucapkan salam setiap bertemu dengan guru”
131

 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh ibu Martik selaku waka 

kurikulum, “menciptakan suasana kekeluargaan antara anggota 

sekolah serta membiasakan diri mengucapkan salam sambil 

berjabat tangan dan mencium tangan guru” 
132

 Pernyataan tersebut 

sesuai dengan hasil observasi peneliti, dimana satpam selalu 

menyambut peserta didik yang datang dengan senyum yang ramah, 

begitu juga dengan peserta didik yang datang dan menyapa satpam 

sekolah dengan ramah, satu pemandangan lain yang serupa adalah 

ketika hendak memasuki gerbang sekolah siswa yang baru datang 

tidak lupa bersalaman dengan orang tua mereka. Hal ini merupakan 

bentuk pembiasaan karakter religius berupa sikap patuh dan sopan 
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 Nurul Faridha, wawancara, MTsN 2 Jember 12 November 2018 
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santun terhadap orang tua. Selain itu juga siswa dibiasakan untuk 

membungkukkan badan ketika melewati guru yang sedang duduk 

di depan  ruang guru. Hal itu sebagai penjabaran dari karakter 

religius yaitu sopan santun terhadap guru dan teman. 

 

Gambar 4.13 

Pembiasaan Sopan santun terhadap guru dan teman. 

b. Kegiatan Mingguan 

Strategi guru dalam menanamkan karakter religius dan 

disiplin kepada siswa di MTsN 2 Jember juga dilakukan pada 

kegiatan mingguan di MTsN 2 Jember berupa kegiatan 

pengembangan bakat dan minat siswa atau kegiatan ekstrakurikuler 

yang dilakukan seminggu sekali ada pula yang dua kali dalam 

seminggu. Adapun beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di 

MTsN 2 Jember terbagi menjadi dua macam yakni, ektrakurikuler 

wajib yaitu Kepramukaan dan ekstrakurikuler pilihan antara lain: 
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1) Tahfidz; 2) Seni hadrah; 3) Panahan;  4) Pencak Silat; 5) PBB; 

6) PMR; 7) Futsal; 8) Tartil dan Tilawatil Qur’an. Akan tetapi 

peneliti disini hanya menfokuskan pada kegiatan ekstrakurikuler 

Tahfidzudl Qur’an dan Tilawatil Qur’an. Dikarenakan waktu 

penelitian ini dilakukan bertepatan pada ahir-ahir semester 

sehingga beberapa kegiatan ekstrakurikuler diliburkan agar siswa 

lebih fokus pada kegiatan pembelajaran dan persiapan menghadapi 

ujian semester. 

Sementara berdasarkan informasi pihak sekolah kegiatan 

ekstrakurikuler yang berjalan di MTsN 2 Jember dipandu oleh 

pembina yang sebagian  didatangkan dari luar, artinya mereka 

hanya hadir satu minggu sekali atau pada saat mengisi kegiatan 

ekstrakurikuler berlangsung. Maka dari itu ada keterbatasan waktu 

untuk melakukan interaksi langsung dengan siswa. Akan tetapi 

dalam hal ini bukan berarti menjadi kendala bagi pembina 

ekstrakurikuler untuk melakukan berbagai macam strategi untuk 

ikut andil dalam menanamkan karakter religius dan disiplin kepada 

siswa di MTsN 2 Jember karena selain guru dari luar ada beberapa 

guru tetap yang menjadi penanggung jawab dari tiap-tiap kegiatan 

ekstrakurikuler sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak 

sekolah. 

Strategi penanaman karakter disiplin pada ekstrakurikuler 

dimulai dari pemilihan dan penyeleksian guru yang mengampu 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

114 

 

kegiatan tersebut. Kegiatan ekstrakurikuler apapun haruslah 

diamanahkan kepada sosok guru yang memiliki dedikasi, loyalitas 

dan ketekunan, rajin hadir membina siswa, dan sabar mendampingi 

mereka. Pada tahap ini guru bagian kesiswaan yang memiliki 

wewenang dalam hal pencarian guru ekstrakurikuler dituntut untuk 

lebih selektif dalam memilih. sebagaimana diungkapkan oleh 

bapak Abi Sholeh dalam wawancaranya dengan peneliti 

mengatakan: 

“saya selaku guru bidang kesiswaan yang 

bertanggungjawab terhadap kegiatan ekstrakurikuler sangat 

berhati-hati dalam memilih guru ekstrakurikuler. Saya 

seringkali meminta saran dan masukan dari guru-guru yang 

lain. Kita tidak ingin kecolongan sebagaimana periode 

sebelumnya dengan menerima guru-guru ekstrakurikuler 

yang hanya semangat diawal, namun setelah itu jarang 

hadir tanpa alasan dan keterangan. Kita ingin guru yang 

rajin dan sabar karena menjadi panutan bagi anak-anak kita, 

agar ekstrakurikuler secara efektif menjadi ajang 

pengembangan minat dan bakat mereka”.
133

 

 

Guru ekstrakurikuler dalam menerapkan kedisiplinan, 

melakukan berbagai langkah dan strategi yang berbeda. Salah satu 

contoh adalah apa yang dilakukan oleh ustadz Saifullah. 

“untuk menanamkan karakter relgius dan disiplin saya 

mengambil langkah untuk meningkatkan kesadaran anak-

anak dalam pentingnya mempelajari al-Qur’an dan hal 

inilah yang selalu saya tanamkan setiap awal kegiatan, 

dengan harapan semakin sering disampaikan amaka akan 

semakin menancap ke dalam hati para siswa sehingga 

mereka memperoleh kesadaran diri. Kemudian untuk 

meningkatkan kedisiplinan saya membuat absensi khusus 
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untuk saya selain yang dari sekolah, guna lebih terinci dan 

terpantau”
134

 

 

Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang kami lakukan 

pada tanggal 22 November 2018 anak-anak yang mengikuti 

kegiatan tahfidzul Qur’an, mengikuti kegiatan dengan antusias dan 

tertib. 

 
Gambar 4.14 

Kegiatan Tahfidzul Qur’an kelas Ust. Saifullah 

 

 Ustad Saifullah membuat absen khusus untuk memantau 

keaktifan kehadiran siswa, diluar absensi yang disediakan sekolah. 

Sebagai modifikasi absen sesuai dengan keperluan dan 

pengalaman. Dalam absen khusus tersebut termuat pula pantauan 

capaian hafalan dan nilai keaktifan siswa, disamping absensi 

kehadiran. Dalam wawancaranya dengan peneliti, guru tahfidz 

tersebut mengemukakan: 
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 Saifullah, wawancara, MTsN 2 Jember  22 November 2018 
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“sebagian siswa, seringkali kurang serius mengikuti 

kegiatan esktrakurikuler. Mereka menganggap kegiatan 

tersebut tidak wajib. Sehingga sebagian mereka sering izin 

tidak mengikutinya dengan berbagai alasan. Terkadang 

mereka izin secara bergantian dalam sepekan. Sehingga 

jarang terjadi mereka hadir secara penuh tanpa ada salah 

seorang absen. Maka dari itu saya membuat kesepakatan di 

awal pertemuan, bahwa bagi yang kurang memiliki minat 

mengikuti ekstrakurikuler tahfidz maka diberi kebebasan 

untuk mengundurkan diri. Sekali absen di awal tidak 

mengikuti dengan alasan yang tidak bisa diterima, maka 

tidak diperkenankan mengikutinya lagi seterusnya. Dan 

alhamdulilah para siswa antusias mengikutinya tanpa ada 

yang absen kecuali dalam keadaan penting dan 

mendesak”.
135

 

 

Adakalanya suatu strategi yang dilakukan oleh guru untuk 

menanamkan kedua nilai karakter tersebut sekaligus., yaitu dengan 

strategi penerapan punishment pada ketidakdisiplinan, yang 

hukumanya adalah proyek kebaikan mengarah pada peningkatan 

nilai karakter religius siwa. Peneliti menemukan hal tersebut 

dilakukan oleh ustadz Muhammad Musleh, salah satu guru 

Ekstrakurikuler Tahfidzh (hafalan Al-Qur’an).  

“ Usahakan untuk tidak mentoleransi setiap ketidak 

disiplinan yang dilakukan oleh siswa. Setiap 

ketidakdisiplinan harus diberi hukuman. Hukuman yang 

diberikan berupa apa yang saya namakan dengan ‘proyek-

proyek kebaikan’. Misalnya, tidak disiplin waktu akan 

dihukum dengan proyek kebaikan berinfak untuk 

masjid/mushola sekolah, dan sebagainya. Hukuman untuk 

menegakkan nilai kedisiplinan. Adapun proyek kebaikan 

saya wajibkan untuk menanamkan nilai karakter religius 

pada siswa”.
136
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 Syaifullah, wawancara, MTsN 2 Jember, 22 November 2018. 
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 Musleh, wawancara, MTsN 2 Jember, 22 November 2018. 
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Gambar 4.15 

Kegiatan Tahfidzul Qur’an kelas Ust. Muslih 

 

Sesuai dengan yang disampaikan di atas, bapak Abi Sholeh 

selaku kesiswaan menyampaikan; 

“yah kami selalu membangun komunikasi dengan tiap-tiap 

pembina ekstrakurikuler, karena kegiatan-kegiatan itu 

merupakan bagian dan tanggung jawab kami. Kegiatan itu 

berjalan sesuai dengan program-program dari sekolah untuk 

kami memberikan acuan-acuan awal yang harus dilakukan 

oleh pembina ekstrakurikuler agar sesuai dengan visi-misi 

lembaga. Adapun jika ada hal-hal tambahan dari pembina 

ekstrakurikuler yang bersifat positif kami sangat 

mengapresiasi dan mendukung dan melakukan tindak 

lanjut”
137

 

 

Salah satu guru Ekstrakurikuler Tilawah, menerapkan 

strategi penanaman Karakter Religius dan disiplin dengan cara 

menciptakan kesenangan siswa terlebih dahulu terhadap kegiatan 

yang diikutinya, dengan senang tersebut mereka akan mencintai 

Al-Qur’an melalui tilawah, dan secara otomatis rajin untuk hadir 

mengikuti Kegiatan tersebut. Guru Pembimbing Ekstrakurikuler 
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Tilawah Al-Qur’an Ustadz Hannan dalam wawancaranya dengan 

penelitit mengatakan: 

“ saya sering mengulang –ulang pesan ini kepada siswa 

yang mengikuti kegiatan Tilawah Al-Qur’an. Agar mereka 

senang bertilawah Al-Qur’an, menjadikanya sebagai 

hiburan dan kebiasaan, ringan ber Tilawah Al-Qur’an 

seringan mereka mendendangkan lagu dan mendengarkan 

musik,  menjadikan Tilawah Al-Qur’an menyatu dengan 

keseharian mereka. Jika guru berhasil Membiasakan anak-

anak mau bertilawah bebas diwaktu senggang mereka tanpa 

malu, menjadikan tilawah seperti nyanyian yang 

mengasyikkan mengisi waktu senggang, maka itulah 

keberhasilan yang mahal”
138

. 

 

3. Cara Guru Melibatkan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai 

Karakter Religius dan Disiplin pada siswa di MTsN 2 Jember 

tahun ajaran 2018/2019? 

Sebagai bentuk usaha mengembangkan mutu pendidikan anak, 

dibutuhkan adanya kerjasama antara orang tua dengan guru atau pihak 

sekolah, kerjasama antara orang tua dan guru akan sangat membantu 

dalam membentuk karakter siswa, hal ini sebagai bentuk kepedulian 

orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagaimana 

hasil wawncara bersama wakakurikulum berikut; 

“Salah satu upaya guru dan sekolah dalam melibatkan orang tua 

siswa untuk menanamkan karakter religius dan disiplin pada siswa 

adalah dalam kegiatan rutin yaitu pertemuan wali murid yang 

biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun yang dikemas dalam 

kegiatan rapotan dimana dalam kegiatan ini wali murid bisa 

sekaligus konsultasi dengan wali kelas tentang perkembangan 

belajar anak-anak mereka meminta dukungan penuh kepada 

seluruh orantu dalam mensukseskan setiap program yang dibuat 

oleh MTsN 2 Jember, seperti pernyataan orang tua pada awal 

masuk sebagai murid baru orang tua diminta persetujuan untuk 
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mendukung semua program sekolah tanpa ada keberatan 

sedikitpun, Adapun upaya lainnya dilakukan dengan meminta 

orang tua untuk bisa melakukan kontroling terhadap program 

sekolah dan segenap usaha yang dilakukan guru dalam 

menanamkan nilai karakter relgius dan disiplin terhadap anak-anak 

mereka, salah satunya berupa komoitmen orang tua dalam 

mendukukng program sekolah.
 139

  

 

Sesuai dengan observasi oleh peneliti saat mengecek langsung 

dokumen sekolah yaitu dengan menghubungi wali kelas tujuh dimana 

surat pernyataan kesiapan oran tua dalam mentaati peraturan dan 

mendukung program sekolah dikumpulkan pada masing-masing wali 

kelas dan diletakkan di raport masing-masing siswa.
140

 

 

Gambar 4.16 

Surat pernyataan orang tua pada awal masuk sekolah; 
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Adapun bentuk keterlibatan orang berupa kontroling atau penilaian 

orang tua juga difasilitasi oleh sekolah, artinya guru dan pihak sekolah 

menyediakan waktu dan ruang khusus bagi orang tua untuk mengetahui 

perkembangan siswa sehingga mereka dapat memantau sejauh mana 

perkembangan anak-anak mereka. Kerjasama ini mulai dilakukan guru 

dan pihak sekolah sejak awal siswa masuk menjadi siswa baru 

sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Abi Sholeh selaku 

kesiswaan yang menyampaikan; 

“Peran serta orang tua tentu sangat dibutuhkan, maka dari itu sejak 

awal orang tua memasukkan putra-putri mereka ke sekolah ini 

sudah kami minta komitmennya, bagaimana agar mereka peduli. 

Karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang tua yang 

kurang perhatian terhadap putra-putri mereka misalnya yang 

penting mereka sekedar sekolah tanpa mengetahui kebutuhan dan 

apa yang terjadi terhadap putra-putri mereka di sekolah”
141

. 

 

Serupa dengan pendapat di atas, ibu Martik selaku Waka 

kurikulum juga memberikan pendapatnya yaitu; 

“Kepala sekolah dan guru-guru memberikan kesempatan kepada 

orangtua siswa untuk mengetahui tumbuh kembang anak-anak 

mereka, di sini kami memberi fasilitas berupa pertemuan-

pertemuan rutin misalnya satu tahun dua kali yang dilakukan 

ketika penerimaan raport ahir semester atau kenaikan kelas, 

dimana orang tua dapat berkonsultasi langsung dengan wali kelas 

untuk mengetahui perkembangan putra-putri mereka. Ada juga 

pertemuan yang sifatnya insidentil bisa sekolah yang mengundang 

orang tua datang ke sekolah karena ada suatu hal yang harus 

diselesaikan segera, terkadang juga ada orang tua yang langsung 

datang ke sekolah”
142

 

 

Pemamaparan tadi sesuai dengan hasil observasi yang peneliti 

lakukan pada bulan November ketika salah satu orang tua siswa datang 
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ke sekolah untuk menemui wali kelas dari putranya dikarenakan 

putranya mengalami sedikit masalah, orang tua tersebut datang 

langsung ke sekolah karena tidak bisa berkomunikasi atau sharing 

kepada wali kelas dari putranya melalui Whatsap
143

.  

 

Gambar 4.17 

Orang tua siswa melakukan konsultasi di ruang BK 

Jadi di MTsN 2 Jember selain melakukan pertemuan rutin dua 

tahun sekali dan pertemuan insidentil pihak sekolah yang diprakarsai 

masing-masing wali kelas juga menfasilitasi orang tua siswa dengan 

konsultasi melalui Group Whatsap husus kelas tujuh, dimana aplikasi 

ini membantu terjalinnya komunikasi berjalan lancar antara orang tua 

dengan wali kelas, selain itu juga pihak sekolah menyediakan buku tatib 

dan buku kegiatan harian siswa yang ditandatangani oleh salah satu 

guru jika siswa yang bersangkutan kedapatan melakukan pelanggaran, 

sehingga dapat teridentifikasi secara jelas pelanggaran apa yang telah 
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dilakukan oleh siswa tersebut, hal itu sebagai penegakan kedisiplinan 

siswa terhadap peraturan sekolah. Adapun buku harian siswa digunakan 

sebagai sarana untuk komunikasi tidak langsung antara guru dan orang 

tua yang berisi kegiatan siswa yang harus dilakukan selama di rumah 

dan itu harus mendapatkan pantauan orang tua, misalnya shalat magrib, 

isya’ dan subuh, membaca al-Qur’an di rumah dan belajar  secara 

mandiri di rumah.
144

 

Temuan ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Ibu Ulil 

sebagai guru al-Qur’an Hadits sekaligus wali kelas dari siswa kelas 9B 

yang mengemukakan bahwa; 

“Biasanya orang tua siswa ada yang selalu pengen tahu 

perkembangan putra-putri mereka, sekarang kan sudah ada 

whatsap jadi jika ada informasi penting, tapi jika itu berkaitan 

dengan hal-hal pribadi siswa biasanya kami japri orang tuanya. 

Dan alhamdulillah para orang tua saya rasa sangat terbantu dengan 

media ini, jadi mereka tidak ketinggalan informasi dan tidak repot 

harus selalu menghadap guru atau kepala sekolah kecuali untuk 

masalah-masalah tertentu”
145

. 

 

Seperti halnya yang disampaikan bu Ulil ternyata diamini oleh 

bapak Darmawan selaku orang tua siswa yang melakukan konsultasi 

langsung dengan pihak sekolah, dimana kedatangannya memenuhi 

panggilan sekolah. 

 “saya sadar, sebagai seorang yang bekerja di pasar yang harus 

berangkat pagi kadang pulang juga sore tentu saya memiliki 

keterbatasan untuk mengawasi anak-anak. Jadi apapun yang 

dilakukan oleh guru anak saya, saya harus mendukung. Misal harus 

melakukan perjanjian di atas materai ketika awal masuk, meskipun 

bukan orang pintar saya faham itu sebagai jaga-jaga agar anak-
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 Observasi  MTsN 2 Jember, 12 November 2018 
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 Ulil, wawancara, MTsN 2 Jember, 23 November 2018. 
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anak dan orang tua punya komitmen untuk patuh terhadap 

peraturan sekolah dan saya yakin ini kebaikan anak saya nanti”
146

 

 

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kepercayaan penuh 

orang tua terhadap sekolah dan guru untuk mendidik anak-anak mereka, 

terutama berkaitan dengan penanaman karkter religius dan disiplin. 

Sebagaimana yang disampaikan bapak Darmawan juga bahwa orang 

tua bukannya tidak peduli terhadap putra-putri mereka akan tetapi 

mereka hanya pasrah dan yakin dengan apa yang di lakukan oleh pihak 

sekolah maupun guru tentunya untuk kebaikan putra-putri mereka kelak 

dan orang tua hanya bisa mendukung selama di rumah, untuk itu kami 

serahkan pendidikan anak saya ke sekolah sebagaimana hasil 

wawancara berikut; 

“saya Cuma petani mbk, jadi saya tidak tahu banyak HP juga g 

bisa buat whatsApp an, paling Cuma dapat informasi dari anak 

saya kalo di sekolah begini-begitu. Setahu saya waktu awal masuk 

memang ada perjanjian anak harus mematuhi peraturan 

kedisiplinan tanda tangan juga ya saya ikuti saja saya yakin itu 

untuk kebaikan anak saya seterusnya. Kalo untuk harus datang pagi 

kan sudah disampaikan sebisa mungkin saya usahakan antar tepat 

waktu biar sekolah tidak sisa-sia berusaha menertibkan anak jadi 

orang tua bisa dukung, untuk shalat dan ngaji juga saya bisanya 

mengingatkan anak saya kalo di rumah, ayo nak jam segini 

biasanya di sekolah ngapain. Gitu aja sih mbk, kalo untuk buku-

buka saya kurang memperhatikan karena memang tidak sempat” 

tutur bapak Zainuldengan sedikit tersenyum.
147

 

 

Setali tiga uang dengan yang disampaikan oleh orang tuanya, 

Berliyan Risky G.A siswa kelas 7, membenarkan yang disampaikan 

ayahnya; 
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 Darmawan, Wawancara, MTsN 2 Jember, 15 Desember 2018 
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“kalo pas perekapan buku harian siswa oleh wali kelas memang 

kadang ada yang kosong, biasanya saya jelaskan kalo sudah 

melakukan, ada juga yang kadang memang saya tidak melakukan 

misalnya belajar, ngaji di rumah. Tapi guru tidak marah cuma 

diingatkan terus untuk selalu diperbaiki, yah kalo setiap hari 

diperingatkan lama-lama malu juga sama teman-teman, tapi guru 

mintanya harus jujur ngisinya karena kalo ada apa-apa ketahuan 

pelanggaran atau gak jujur nilai selalu menurun nanti orang tua 

dipanggil kasian juga kan”
148

 

Berdasarkan wawancara ini, peneliti memahami bahwa guru dan 

pihak sekolah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada orang tua 

untuk dapat memantau perkembangan anak-anak mereka sehingga 

mereka dapat memberikan penilaian terhadap strategi atau usaha-usaha 

yang dilakukan oleh sekolah dan guru untuk menanamkan karakter 

religius dan disiplin kepada siswa di MTsN 2 Jember.  

C. Temuan Penelitian 

1. Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan 

disiplin pada siswa melalui kegitan Kurikuler di MTsN 02 Jember 

Tahun ajaran 2018-2019. 

Berdasarkan paparan data di atas, yaitu observasi dan penelitian 

pada kegiatan pembelajaran dalam kelas untuk 4 mata pelajaran yang 

menurut peneliti berkaitan erat dengan penanaman karakter, yaitu Mata 

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Aqidah Akhlak, Fikih 

dan Al-Qur’an Hadits, ditemukan bahwasanya terdapat setidaknya 4 

strategi yang diterapkan oleh guru dalam menanamkan nilai karakter 

religius dan disiplin pada siswa melalui kegitan Kurikuler di MTsN 02 

Jember. 

                                                           
148

 Berliyan, wawancara, MTsN 2 Jember, 15 Desember 2018.  
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a) Guru Menginternalisasikan nilai-nilai karakter Religius dan disiplin 

ke dalam bahan ajar, dan Memperkuat nilai karakter religius dan 

disiplin dengan dalil agama; 

b) Adanya Support dan Kontrol secara kontinyu dan terus menerus 

oleh kepala sekolah kepada para Guru untuk berinovasi, lebih 

cerdas dan kreatif dalam menanggulangi terjadinya degradasi 

Moral dan Penurunan Akhlak yang terjadi pada siswa, dengan 

memanfaatkan sumber daya dan memaksimalkan daya upaya; 

c) Guru Menguatkan pemahaman bahwa karakter religus dan disiplin 

merupakan fondasi dasar bagi setiap individu untuk memahami dan 

mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang lain; 

d) Guru menerapkan Strategi Perencanaan dengan 3 proses tahapan: 

Penanaman karakter religius dan disiplin pada kegiatan 

pendahuluan dalam bentuk apersepsi awal sebagai bentuk 

transformasi nilai karakter religius dan disiplin, Penanaman 

karakter religius dan disiplin pada kegiatan inti dalam bentuk 

pengkondisian sikap siswa selama pembelajaran inti, Penanaman 

karakter religius dan disiplin pada kegiatan penutup dalam bentuk 

Refleksi berupa pemberian nasihat untuk 3 hal utamas: Menjaga 

Shalat 5 waktu, menjaga Akhlak Mulia, dan Mengerjakan Tugas 

dari Guru. 

Adapun strategi dan langkah-langkah tersebut adalah bersumber 

dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung 
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Undang-Undang Pendidikan nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan 

Pemerintah nomor 87 tahun 2017 tentang PPK (penguatan Pendidikan 

Karakter), diperkuat dengan asas-asas dalam Al-Qur’an dan Hadits 

Nabi. 

 

Gambar 4.18 

4 strategi yang diterapkan oleh guru dalam menanamkan nilai 

karakter religius dan disiplin pada siswa melalui kegitan 

Kurikuler di MTsN 02 Jember. 

 

2. Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan 

disiplin pada siswa melalui kegitan Ekstrakurikuler di MTsN 02 

Jember Tahun ajaran 2018-2019. 

Berdasarkan paparan data di atas, bahwa dalam kegiatan 

ektrakurikuler Tahfidzh (hafalan Al-Qur’an) dan Tilawah (seni lagu 

membaca Al-Qur’an ) serta kegiatan-kegiatan penanaman karakter 

diluar kelas yang bersifat rutinitas keagamaan, seperti shalat berjama’ah 

sunnah dan wajib, serta kegiatan mengaji bersama dipagi hari sebelum 

pembelajaran di dalam kelas, ditemukan bahwa strategi yang digunakan 
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oleh guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan disiplin pada 

siswa melalui kegitan Ekstrakurikuler di MTsN 02 Jember diantaranya 

adalah: 

a) Guru Menegakkan Kedisiplinan Waktu pada siswa; 

b) Guru mengarahkan bahwa kegiatan paling awal siswa berpusat 

pada masjid dan Al-Qur’an dipagi hari; 

c) Sekolah mengadakan program Mengaji bersama, dilanjutkan 

dengan shalat dluha berjama’ah, do’a bersama, shalat dluhur, asar 

serta shalat Jum’at disekolah pada hari jum’at; 

d) Guru mengakkan Konsekuensi atau hukuman bagi 

ketidakdisiplinan waktu siswa dengan penugasan proyek kebaikan 

untuk memberi kultum yang bersifat wajib. 

Strategi-strategi tersebut adalah bersumber dan berlandaskan pada 

prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pasal 7 Peraturan 

Pemerintah nomor 87 tahun 2017 tentang PPK (penguatan Pendidikan 

Karakter) tentang penanaman karakter pada kegiatan ekstrakurikuler di 

Sekolah bidang keagamaan. 
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Gambar 4.19 

Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan disiplin 

pada siswa melalui kegitan Ekstrakurikuler 

 

3. Cara Guru Melibatkan orang tua dalam menanamkan nilai 

karakter religius dan disiplin pada siswa di MTsN 02 Jember 

Tahun ajaran 2018-2019 

Berdasarkan paparan data penelitian di atas, ditemukan bahwa 

Cara Guru Melibatkan orang tua dalam menanamkan nilai karakter 

religius dan disiplin pada siswa di MTsN 02 Jember adalah dengan 

cara: 

a) Membangun sikap kekeluargaan antara sekolah dengan wali murid; 

b) Membangun Keterlibatan orang tua siswa dalam evaluasi 

penanaman karakter religius dan disiplin siswa di sekolah; 

c) meningkatkan intensitas komunikasi langsung dengan orang tua 

siswa; 
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d) Pemanfaatan Tekonologi dan Media Sosial sebagai penunjang 

partisipasi aktif orang tua terhadap penanaman karakter religius 

dan disiplin di sekolah; 

e) Kontrol bersama secara efektif oleh guru dan dan orang tua siswa 

terhadap Penggunaan Buku Harian siswa (buku Tata Tertib) untuk 

mengontrol penanaman karakter religius dan disiplin pada siswa; 

f) Meningkatkan intensitas pertemuan sekolah dengan orang tua 

siswa, 

Gambar 4.20 

Cara Guru Melibatkan orang tua dalam menanamkan nilai karakter 

religius dan disiplin pada siswa 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini, peneliti akan memuat gagasan-gagasan, posisi data atau 

temuan terhadap teori-teori yang ada serta penafsirannya, dan penjelasan dari 

teori atau temuan yang diungkap dari lapangan. 

A. Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan disiplin 

pada siswa melalui kegitan Kurikuler di MTsN 02 Jember Tahun 

ajaran 2018-2019 

Peneliti telah menjelaskan pada paparan data di awal, bahwa 

Kegiatan kurikuler sekolah bagi siswa sangat luas, peneliti membatasi 

dan memfokuskan pada kegiatan pembelajaran dalam kelas khusus 4 

mata pelajaran yang menurut peneliti berkaitan erat dengan penanaman 

karakter, yaitu Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), 

Aqidah Akhlak, Fikih dan Al-Qur’an Hadits.  

 Berdasarkan hasil temuan saat observasi proses pembelajaran 

dalam kelas, peneliti mendapatkan fakta bahwa dalam penyampaian 

pembelajaranya sering menyelipkan nilai-nilai ciri khas keIslaman sebagai 

nilai karakter religius ke dalam bahan ajar. Baik itu dalam pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, maupun Pendidikan Kewarganegaraan. Guru 

juga mengaitkan bahwa kedisiplinan adalah diajarkan dalam semua 

Agama terutama agama Islam. Diperkuat dengan dalil-dalil Agama, baik 

itu Ayat Al-Qur’an, hadits, maupun pendapat para Ulama, serta pribahasa 

atau kalimat hikmah. Peneliti menemukan dua fakta yaitu: menyelipkan 
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nilai-nilai karakter Religius dan disiplin ke dalam bahan ajar, dan 

mengkaitkan nilai karakter religius dan disiplin dengan dalil agama. 

Fenomena tersebut jika ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh 

Lickona, adalah bagian dari penanaman pembiasaan yang baik kepada 

peserta didik. Dalam kajian teori peneliti mencantumkan pedapat Lukman 

Abu Mahani dkk yang mengutip Teori Lickona bahwa Karakter adalah the 

habits of good knowledge, mind, heart, and the behavior  ( membiasakan 

peserta didik untuk membentuk pengetahuan, pola pikir, hati dan perilaku 

yang baik).
149

 Jika seorang guru seringkali menyampaikan penguatan dalil 

agama, kisah para nabi, cerita tentang kebaikan dan kepahlawanan maka 

hal itu akan berpengaruh besar membentuk pola pikir dan mental yang 

baik pada peserta didik dalam kelas. 

Dalam wawancara dengan peneliti diungkapkan bahwa Salah satu 

Upaya dan metode yang digunakan oleh Ibu Nurul Farida selaku Kepala 

Sekolah MTsN 2 Jember dalam membina karakter Religius dan Disiplin 

pada peserta didik adalah dengan Meminta dan menghimbau kepada 

seganap guru maupun karyawan untuk lebih cerdas dan kreatif dalam 

menanggulangi terjadinya degradasi Moral dan Penurunan Akhlak yang 

terjadi pada siswa, dengan melakukan segenap upaya agar bisa 

menanamkan karakter terhadap siswa terutama karakter religius dan 

disiplin. Baik itu melalui pembelajaran dalam kelas, maupun kegiatan di 

luar kelas. Dorongan dari kepala sekolah untuk Lebih cerdas dan kreatif 
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 Lukman Abu, Mahani Mokhtar, Zainudin Hassan & Siti Zakiah Darmanita Suhan.  (2015). 

How to Develop Character of Madrassa Students in Indonesia. Journal of Education and 

Learning. Vol. 9(1) pp. (2015). Hal. 80. 
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dalam menangani permasalahan karakter siswa yang muncul tersebut 

adalah implementasi dari poin ke 3 dalam prinsip-prinsip pendidikan 

karakter yang dikemukakan oleh Kementrian Pendidikan nasional, yang 

menjadi pegangan oleh kepala sekolah, sebagaimana peneliti jabarkan 

dikajian teori, yaitu: Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan 

efektif untuk membangun karakter. Karena biasanya, seorang anak 

membutuhkan cara pendekatan tertentu, jika suatu pendekatan yang lain 

belum berhasil. Guru dituntut untuk berinovasi dan proaktif dan efektif. 

Proaktif maksudnya adalah guru dihimbau untuk cepat tanggap dan 

responsif jika menemukan adanya penurunan akhlak dan perilaku siswa, 

dan tidak membiarkan.  

 Dorongan dan himbauan kepala sekolah untuk lebih cerdas dan 

kreatif terhadap dinamika moral siwa tersebut juga dilandasi oleh 

pentingnya Menegakkan Aklak Mulia yang menjadi nafas dari terbitnya 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diundangkan dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia nomor 87 tahun 2017. Dalam pembukaan 

perpes tersebut dikemukakan : bahwa Indonesia sebagai bangsa yang 

berbudaya merupakan negara yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-

nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti.
150

 Terhadap hal yang sangat 

penting tersebut tentunya guru harus Lebih cerdas, kreatif, proaktif dan 

efektif dalam menghadapinya.  

                                                           
150

 Kementrerian sekretariat Negara republik Indonesia, salinan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia  nomor 87 tahun 2017  tentang Penguatan Pendidikan Karakter,  (Jakarta: 

Kemensetneg, 2017), 1. 
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 Hasil Pengamatan Peneliti pada proses kegiatan Kurikuler dan 

ektrakurikuler Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Jember 

memperlihatkan bahwa Penanaman kedua karakter, Religius dan disiplin, 

sangat ditekankan pada siswa dan lingkungan sekolah. Dalam 

Wawancaranya dengan peneliti, Ibu Aisyah sebagai guru Fiqih disekolah 

tersebut mengemukakan kenapa harus dua nilai karakter tersebut yang 

menjadi perhatian disamping banyak sekali nilai-nilai yang perlu 

diberdayakan. Hal ini berkaitan dengan pemahaman bahwa karakter 

religus dan disiplin merupakan sebuah dasar bagi seseorang untuk 

memahami nilai-nilai yang lain, dimana nilai-nilai yang dimaksud juga 

merupakan hasil kajian dari berbagai norma, baik agama, adat istiadat dan 

yang lainnya. Dalam perspektif Peraturan Presiden Republik Indonesia 

nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

misalnya, jelas ditegaskan bahwa karakter religius dan disiplin adalah 

pertama disebutkan sebagai nilai-nilai karakter Pancasila. Dalam Pasal 3 

disebutkan: PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila 

dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, 

toleran, disiplin, bekerja keras, kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin 

tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, dan bertanggungiawab.
151
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 Kementrerian sekretariat Negara republik Indonesia, salinan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia  nomor 87 tahun 2017  tentang Penguatan Pendidikan Karakter,  (Jakarta: 

Kemensetneg, 2017), 3. 
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 Pemaparan tersebut menguatkan posisi kedua karakter tersebut 

sebagai fondasi bagi karakter-karakter yang lain. Religius dan Disiplin 

merupakan pengejawantahan dari kebaikan hubungan vertikal dengan 

Tuhan sekaligus horizontal dengan sesama manusia. 

Hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan beberapa guru 

Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Jember bahwa salah satu Strategi 

yang digunakan dalam menanamkan karakter Religius dan Disiplin pada 

siswa adalah dengan Perencanaan. Perencanaan Tersebut diterapkan 

dengan 3 proses tahapan: Penanaman karakter religius dan disiplin pada 

kegiatan pendahuluan, Penanaman karakter religius dan disiplin pada 

kegiatan inti, Penanaman karakter religius dan disiplin pada kegiatan 

penutup.  

 Penanaman karakter religius dan disiplin pada kegiatan 

pendahuluan sebagaimana dijabarkan Ibu Nurul Farida selaku Kepala 

Sekolah adalah dengan  senantiasa mengusahakan setiap pendidik pada 

awal masuk kelas agar tidak langsung memberi materi, tapi diwajibkan 

melakukan apersepsi sebagai kegiatan awal pembelajaran yaitu dengan 

menyapa siswa, memotivasi, dan bercerita sebagai kegiatan awal 

sebelum pembelajaran. Hal ini ditujukan untuk membangun psikologi 

anak untuk siap dan senang untuk belajar. Mengapa Apersepsi Nilai 

sebelum materi itu menjadi Penting? Karena Menurut teori Marvin 

Berkowitz disitulah transformasi Nilai - yang merupakan esensi 

Pendidikan Karakter - terjadi. Ketika siswa disapa, dimotivasi, dan 
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diberikan cerita hikmah yang menarik dan masuk ke dalam hatinya, maka 

itulah proses terjadinya transformasi nilai. Sehingga penyampaian materi 

akan lebih diterima dengan baik. Teori ini dikuatkan oleh dalil Agama, 

sebagaimana dalam Al-Qur’an Allah Berfirman: 

ُرْوَن )اۡلعراف  فَاْقُصِص اْلقََصَص لََعلَّهُْم يَ   (171تَفَكَّ

“Maka Ceritakanlah kisah-kisah tersebut, agar mereka memikirkanya”. 

(Qs. Al-A’raf: 176)
152 

Marvin Berkowitz mengatakan: “Effective character education is 

not adding a program or set of programs to a school. Rather it is a 

transformation of the culture and life of the school.”
153

 Pendidikan 

karakter yang efektif bukanlah terletak pada penambahan program atau 

mengaturnya, tetapi lebih kepada trasnformasi nilai budaya dan 

kehidupan dalam sekolah. Hal tersebut dapat dipahami bahwa esensi 

pendidikan karakter adalah pada transformasi nilai yang terjadi dalam 

kehidupan disekolah.  

Apersepsi Awal Pembelajaran dengan pananaman karakter 

sebelum penyampaian materi tersebut jika ditinjau dengan pendekatan 

teori yang peneliti kutip dari buku A Framework  for Character 

Education in Schools, adalah bertujuan untuk membentuk pengalaman 

peserta didik, perkembangan kepribadianya, dan tekad diri yang mereka 

miliki.
154

 Karena ketiganya merupakan 3 kunci sebuah komunitas dalam 

                                                           
152

 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemah. (Semarang: Toha. 2019). 
153

 Marvin Berkowitz, Public School Of North Carolina, Character Education Informational 

Handbook and Guide II, (US: Department of Public Instruction, 2006), 2. 
154

 University Of Birmingham, A Framework  for Character Education in Schools, (UK: Jubilee 

Centre, 2017), 9. 
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sekolah untuk mendukung pertumbuhan karakter yang baik adalah bahwa 

setiap pendidik menyadari bahwa yang terpenting dalam pembangunan 

karakter baik dan komitmen pembelajaran, sebagaimana dijelaskan 

dalam buku tersebut. 

Penanaman karakter Religius dan Disiplin juga dilakukan oleh 

guru mata pelajaran di Kegiatan Inti (penyampaian Materi). Data 

observasi peneliti pada bulan November 2018 merekam bahwa beberapa 

contoh Strategi penanaman karakter di kegiatan inti yang peneliti 

temukan adalah: mengangkat tangan ketika ingin menyampaikan usul 

atau pertanyaan dan setelah dipersilahkan oleh guru, Merespon setiap 

pertanyaan maupun pernyataan guru maupun murid, memanggil dengan 

panggilan-panggilan yang baik, serta memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran berasama-sama 

kemudian dilengkapi oleh guru. Poin-poin tersebut adalah dalam rangka 

mengembangkan Student Profile. 

Peneliti menyebut proses dan strategi tersebut sebagai 

pengkondisian sikap siswa. Sikap-sikap siswa dalam kelas yang 

bertentangan dengan karakter Religius dan Disiplin maka guru akan 

segera mengingatkan dan mengajarkan cara bersikap yang baik. 

Disamping bahwa siswa terbiasakan dengan kondisi saling mengingatkan 

satu sama lain dalam hal bertingkah laku dan berakhlak mulia dalam 

kelas, terutama bersikap kepada guru. kelebihan strategi ini adalah siswa 

terbiasakan dengan kondisi kondusif dan tertib. Mereka terbiasa untuk 
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merasa malu jika tidak disiplin akhlak dan sikap. Karena pengkondisian 

sikap setiap hari dalam kelas adalah bentuk pembiasaan beraklak baik. 

Adapun kekurangan strategi tersebut yaitu menyita waktu penyampaian 

materi karena sebagian waktu tergunakan untuk mengkondisikan sikap 

siswa untuk berkarakter religius dan disiplin. Tetapi hal itu menurut 

peneliti sangat penting karena capaian proses belajar (akhlak dalam 

proses belajar) adalah tidak kalah pentingnya dengan tersampaikanya 

materi ajar. 

Pengkondisian sikap siswa dalam kelas tersebut merupakan bagian 

dari tugas Guru disamping menyampaikan materi pembelajaran dalam 

kelas. Hal itu diperkuat dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 14 

tahun 2005 dalam ketentuan pasal 1, yang diungkapkan dengan kalimat: 

guru bertugas membimbing, mengarahkan, dan melatih. Disamping 

tugas: mendidik, mengajar, menilai dan mengevaluasi. Membimbing, 

mengarahkan dan melatih dalam kalimat tersebut adalah mengarah pada 

penanaman karakter dengan pengkondisian sikap dan akhlak siswa dalam 

kelas. Pasal 1 UU Pendidikan no. 14 tahun 2005 tersebut secara lengkap 

berbunyi:  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama Mendidik, 

Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
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mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan Menengah.
155

 

Penanaman karakter pada siswa setelah pada kegiatan inti yaitu 

pada kegiatan penutup sebelum doa akhir pelajaran. Data observasi 

peneliti pada bulan November 2018 menunjukkan bahwa guru 

mengakhiri penghujung pelajaran dengan sebuah refleksi. Refleksi itu 

berupa pemberian nasihat untuk 3 hal utama sebelum doa penutup: 

Menjaga Shalat 5 waktu, menjaga Akhlak Mulia, dan Mengerjakan 

Tugas dari Guru. Ini sangat penting, mengingat bahwa Shalat 5 waktu 

adalah fondasi Nilai Religius dan nilai Disiplin. Itu mengandung 

penegasan bahwa, sikap dalam kelas selama pembelajaran yang telah 

diingatkan dan dikondisikan agar selalu dipertahankan konsistensinya. 

Dan mengingatkan untuk menegakkan Shalat adalah sangat urgen diusia 

siswa yang menginjak usia Baligh dan dewasa. Bahkan Shalat itu yang 

akan menjadi pencegah Mereka untuk terjerumus dalam degradasi Moral. 

Karena hal itu telah ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Ankabut: 45 

sebagai berikut: 

ََلةَ تَْنهَى  َعِن اْلفَْحَشاِء  ََلةَۖٗ إِنَّ الصَّ اْتُل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوأَقِِم الصَّ

ُ يَْعلَُم َما تَْصنَُعوَن  ] العنكبوت  ِ أَْكبَُرِۗ َوهللاَّ  [59-59َواْلُمنَكِرِۗ َولَِذْكُر هللاَّ

“ bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu, dan dirikanlah 

shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan 

mungkar...(QS. Al-Ankabut: 45)
156

 

                                                           
155

 Dirjen Pendis Depag RI, Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang 

Pendidikan, (Depag RI, 2007), 73. 
156

 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemah. (Semarang: Toha. 2019). 
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Refleksi di kegiatan penutup tersebut merupakan bentuk kegiatan 

rutin harian sebagai wujud integrasi penanaman karakter dalam program 

sekolah, yang merupakan salah satu poin dari 4 poin dalam teori strategi 

Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-nilai Karakter 

pada Siswa, yang diungkapkan oleh novan Ardi.
157

 Dia berpendapat 

bahwa Strategi pendidikan karakter dapat dilakukan melalui empat 

alternatif kegiatan: Mengintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, 

Mengintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari (keteladanan dan 

pembiasaan), Pengintegrasian ke dalam program sekolah (kegiatan rutin 

maupun spontan), dan membangun komunikasi kerjasama antara sekolah 

dan orang tua siswa. Dalam skema tersebut, Refleksi di kegiatan penutup 

tersebut merupakan bentuk kegiatan rutin harian sebagai wujud integrasi 

penanaman karakter dalam program sekolah. Karena dilakukan setiap 

hari oleh para guru sebagai pengingat bahwa ilmu apapun yang dipelajari 

dalam kelas akan bermuara pada terbentuknya karakter yang baik, 

sebagai hal yang paling utama. 

Penanaman karakter diawal, dikegiatan inti dan Penutup itu 

sangatlah penting. Karena bagian dari pembiasaan dalam kebaikan. Nilai-

nilai kebaikan yang disampaikan terus-menerus setiap hari kepada siswa, 

maka akan mempengaruhi fikiran meraka dan akan menuntun mereka 

pada kesadaran dan perubahan.    

                                                           
157

 Novan Ardi. W dalam Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-nilai 

Karakter pada Siswa (Multi situs), (Malang: UIN MALIKI, 2016 ), 16. 
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B. Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter religius dan disiplin 

pada siswa melalui kegitan Ekstrakurikuler di MTsN 02 Jember 

Tahun ajaran 2018-2019 

 Peneliti telah memaparkan di awal, bahwa Peneliti membatasi 

kegiatan Ektsrakurikuler yang dimaksud pada ekstrakurikuler Tahfidzh 

(hafalan Al-Qur’an) dan Tilawah (seni lagu membaca Al-Qur’an ) serta 

kegiatan-kegiatan penanaman karakter diluar kelas yang bersifat rutinitas 

keagamaan, seperti shalat berjama’ah sunnah dan wajib, serta kegiatan 

mengaji bersama dipagi hari sebelum pembelajaran di dalam kelas 

 Data wawancara dan observasi peneliti menunjukkan bahwa 

strategi awal yang diterapkan oleh para Guru dalam menanamkan karakter 

Religius dan Disiplin melalui Kegiatan Ekstrakurikuler adalah 

Kedisiplinan Waktu. Kedisiplinan waktu tersebut mencakup keseluruhan 

kedisiplinan waktu: tepat waktu datang masuk sekolah dantepat waktu 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Untuk mengawal kedisiplinan waktu 

maka telah ditetapkan aturan tata tertib yang disepakati oleh semua Guru 

dan Wali Murid, serta mengandung konsekuensi bagi yang melanggar 

kedisiplinan waktu tersebut. Di dalam Kedisiplinan waktu itu terdapat 

penanaman karakter Religius. Karena ketepatan kehadiran datang ke 

sekolah misalnya, akan berpengaruh terhadap sempurna tidaknya 

mengikuti kegiatan-kegiatan kegamaan di ekstrakurikuler seperti 

Membaca Al-Qur’an waktu pagi sebelum memasuki pelajaran, muraja’ah 
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Hafalan (mengulang hafalan), dan penguatan-penguatan kegamaan lainya 

baik oleh kepala sekolah, guru maupun lainya. 

 Tata tertib kedisiplinan yang disepakati di awal beserta 

konsekuensinya, adalah bentuk apa yang disebut sebagai Asimilasi 

Kultural sedangkan konsekuensinya merupakan bentuk usaha membangun 

rasionalitas peserta didik. Teori tersebut dikemukakan oleh James Arthur 

yang mengatakan: 

“There seem to be two categories of teaching morality in schools: 

moral education as a means of cultural assimilation and moral 

education as the development of rationality. Character education 

appears to be positioned in the middle”.
158

 

 

(Kategori penanaman nilai karakter disekolah memiliki dua kategori 

pengertian: yaitu sebagai asimilasi kultural dan sebagai usaha membangun 

rasionalitas peserta didik. Sebagai asimilasi kultural berarti bahwa 

penanaman karakter itu sebagai usaha memahamkan dan menyamakan 

nilai-nilai budaya tertentu pada peserta didik, yang mengandung unsur 

dogmatis. Adapun sebagai pembangunan rasionalitas peserta didik berarti 

membangun kesadaran. Misalnya Mengapa kedisiplinan waktu itu perlu 

dibiasakan, mengapa nilai kedisiplinan waktu itu penting, maka peserta 

didik disentuh dan dikembangkan untuk mampu mengkonsep alasan-

alasan itu dalam dirinya. Maka posisi pendidikan karakter adalah ditengah-

tengah antara dua kategori tersebut. Peserta didik didogma untuk terbiasa 

                                                           
158

 James Arthur, Education with Character: The moral economy of schooling, (New York: 

RoutledgeFalmer, 2003), 126. 
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dengan karakter baik, namun mereka kedepanya terbiasa dengan karakter 

tersebut dengan penuh kesadaran diri). 

 Sehingga diharapkan, bahwa penegakan kedisiplinan waktu bagi 

siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember mampu mengantarkan 

mereka pada kesadaran jangka panjang, dan mereka mampu menerapkan 

kedisiplina tersebut sebagai kebutuhan diri sendiri. Dan ini merupakan 

sebuah tantangan bagi para seluruh guru untuk solid, sinergis dan terdepan 

dalam memberikan contok kedisiplinan waktu. 

 Hanya saja peneliti dalam hal ini belum menemukan strategi yang 

lebih spesifik bagaimana strategi mengawal dan mengawasi kedisiplinan 

waktu siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 2 Jember. Misalnya dengan mendata secara detail 

setiap keterlambatan kehadiran siswa, yang telah terjadi hanya berdasarkan 

pengamatan langsung dan laporan dari siswa dan guru. mengacu pada teori 

tentang strategi yang dikemukakan oleh Fred Nickols bahwa strategi itu 

merupakan langkah spesifik dan detail yang menjadi jembatan antara 

ranah idealitas dengan ranah konkret (real). Fred Nickols 

menyederhanakan strategi dengan mengatakan bahwa : Strategy is the 

bridge between policy or high order goals on the one hand and tactics or 

concrete actions on the other.
159

 (strategi adalah jembatan antara kebijakan 

atau tujuan dengan tindakan konkret atau taktik untuk mencapai tujuan 

tersebut).   

                                                           
159

 Fred Nickols, International Journal of Strategy : Definition and Meanings, (US: International 

Journal, 2016), 7. 
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Observasi peneliti dipagi hari dilokasi penelitian menunjukkan 

bahwa kegiatan awal siswa sebelum pembelajaran adalah berpusat di 

masjid, membaca Al-Qur’an bersama, menunggu kehadiran seluruh siswa 

secara lengkap hingga pukul 07:15 pagi. Waktu menunggu tersebut 

digunakan untuk membaca Al-Qur’an bersama-sama juz 30, bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an siswa sekaligus 

melancarkan hafalan juz 30 mereka. Hal ini sangat menarik untuk 

dianalisis, yaitu kegiatan paling awal siswa berpusat pada masjid dan Al-

Qur’an. Hal ini menguatkan bahwa mengasah bacaan Al-Qur’an siswa 

merupakan fondasi yang primordial bagi penanaman karakter Religius dan 

Disiplin. Sebagaimana Pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2017 

tentang PPK (penguatan Pendidikan Karakter) tentang penanaman 

karakter pada kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah bidang keagamaan, 

secara jelas menguatkan tentang baca tulis Al-Qur’an. 

“Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 

(kegamaan dalam esktrakuriler) dapat dilaksanakan paling sedikit 

melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, 

dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya”
160

. 

Hasil wawancara peneliti dengan segenap guru di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 02 Jember yang sudah terkonfirmasi dengan 

observasi peneliti di lapangan menunjukkan bahwa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 02 Jember mengadakan program Mengaji bersama, 

dilanjutkan dengan shalat dluha berjama’ah, do’a bersama, shalat dluhur, 

                                                           
160

 Kementrerian sekretariat Negara republik Indonesia, salinan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia  nomor 87 tahun 2017  tentang Penguatan Pendidikan Karakter,  (Jakarta: 

Kemensetneg, 2017), 7. 
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asar serta shalat Jum’at disekolah pada hari jum’at. Dalam program 

tersebut seluruh siswa dan guru serta karyawan sekolah diwajibkan ikut 

andil didalamnya. Karena ketidakhadiran guru maupun karyawan dalam 

kegiatan tersebut akan menjadi contoh yang tidak baik bagi siswa. 

Program tersebut bertujuan untuk menciptakan kebersamaan antara 

seluruh warga madrasah, kekompakan antar siswa dengan guru dan 

seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan sekolah. 

Menciptakan nuansa keteladanan dan Religius sebagai fondasi penting 

penanaman karakter Relgius dan Disiplin bagi siswa. Hal ini 

sebagaimana yang menjadi tujuan penting pendidikan karakter dalam 

Kementrian Pendidikan Nasional poin ke 5, yaitu: Mengembangkan 

lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, 

jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan 

yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity). Penciptakan nuansa 

keteladanan dan Religius dilingkungan sekolah tersebut berawal dari 

kegiatan ibadah bersama dimasjid. Proses penanaman karakter melalui 

strategi tersebut merupakan bentuk penanaman karakter melalui 

pembiasaan kegiatan agama sehari-hari dengan strategi pemberdayaan 

dan pembudayaan. Strategi ini sangatlah kuat dan melekat ketika suatu 

program telah terbiasa dilakukan oleh siswa.  

Kuatnya hasil dari strategi pembiasaan melalui pemberdayaan dan 

pembudidayaan ini diungkapkan oleh James Cannon dalam teorinya yang  

mengatakan: 
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“..The [ancient] Greeks believed that character was formed 

in part by fate and in part by parental training, and that 

character was exemplified not only by acts of bravery in battle 

but in the habits of daily conduct.” 

(Orang yunani kuno mempercayai bahwa karakter memiliki 

dimensi takdir (bawaan) dan dimensi pelatihan kontinu oleh orang 

tua sebagai pendidik awal pada lingkungan keluarga. Karakter 

tidak hanya dicontohkan melalui aksi kepahlawanan dalam 

pertempuran, tetapi lebih kuat daripada itu bahwa karakter 

terbentuk melalui pembiasaan perilaku setiap hari.)
161

  

Yang disebut karakter adalah pembiasaan baik yang coba 

dilakukan sebagai pembiasaan, pada usaha percobaan ketiga atau ke 

empat, untuk kemudian hal itu akan menjadi kebiasaan yang terus 

dilakukan sehari-hari, melekat dan menyatu dalam tingkah laku. 

Sebagaimana dikatakan oleh James A. Michener, “Character consists of 

what you do on the third or fourth tries..” bahwa karakter adalah apa 

yang anda lakukan pada fase usaha percobaan ke tiga dan ke empat.
162

 

Hal itu menunjukkan bahwa pembiasaan pertama kali belumlah bisa 

disebut sebagai karakter, sehingga pembiasaan tersebut terus dilakukan 

sampai melekat menjadi karakter dalam kepribadian. 

Beberapa strategi yang digunakan oleh guru-guru di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 02 Jember dalam menanamkan dan menegakkan 

karakter Religius dan Disiplin diantaranya adalah: bagi siswa yang 

terlambat melaksanakan shalat dluhur berjama’ah maka mereka diberikan 

proyek kebaikan untuk bertugas menjadi pemateri Kuliaah Tujuh Menit 

                                                           
161

 Peter Smagorinsky and Joel Taxel, The Discourse Of Character Education: Culture Wars in the 

Classroom, (New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, Inc Publishers, 2005), 62. 
162

 Sharron L, McElmeel , Character Education: A book guide for teachers, librarians and 

parents, (US: Greenwood Publishing Group Inc, 2002), xiii.  
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(kultum) dihari berikutnya, semua siswa diwajibkan membuat 

rangkuman materi khatib jum’at pada hari jum’at, kemudain 

menyerahkan rangkuman materi tersebut kepada guru bidang fiqih untuk 

dicek. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan guru-guru bidang 

keagamaan di Madrasah Tersebut.  

Dalam perspektif teori tahapan penanaman karakter, strategi 

tersebut merupakan tahapan awal dari ketiga tahapan penanaman 

karakter. Strategi pendidikan karakter sendiri dilakukan untuk 

mengemplementasikan pendidikan karakter di sekolah, Majid dan Dian 

menyebutkan terdapat tiga tahapan strategi yang harus dilalui, yaitu 

1)Moral Knowing; 2)Moral Loving; 3)Moral Doing
163

. Ketika siswa 

terbiasa menjadi pemateri dakwah merangkum materi khutbah jum’at, ini 

adalah bentuk tahapan Moral Knowing, mereka belajar untuk mau tahu. 

Dengan harapan kemauan untuk tahu tersebut mengantarkan mereka 

pada kecintaan terhadap apa yang mereka tahu sebagai tahapan kedua 

(moral Loving). Tahapan inilah yang menjadikan mereka terbiasa untuk 

mengimplementasikan karakter dan akhlak mulia (Moral Doing). Dengan 

kata lain Mereka terbiasa untuk mau mengetahui kebaikan, mencintai 

kebaikan, kemudian pada tahapan akhir mereka terbiasa melakukan 

kebaikan. 

                                                           
163

 Majid dan Dian, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2012),111-113.  
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C. Cara Guru Melibatkan orang tua dalam menanamkan nilai karakter 

religius dan disiplin pada siswa di MTsN 02 Jember Tahun ajaran 

2018-2019 

Dalam wawancaranya, Kepala sekolah mengatakan bahwa kepala 

sekolah selalu menekankan kepada segenap Guru dan karyawan sekolah 

untuk selalu menyapa setiap wali murid, bertegur sapa, cepat tanggap dan 

ramah, murah senyum dan mengedepankan kekeluargaan. Menurut 

peneliti, strategi tersebut sangatlah penting untuk membangun kesadaran 

kerjasama antara sekolah dengan orang tua, memikul tanggung jawab 

terhadap kepribadian siswa sebagai anak didik. Kerjasama akan 

terbangun berawal dari saling sapa dan senyum keramahan. Dalam Al-

Qur’an misalnya, perintah untuk bekerjasama hanya terulang satu kali 

dengan bentuk kata perintah wata’aawanuu (saling tolong menolonglah), 

dan perintah kerjasama tersebut hanya dalam dua hal: kebajikan dan 

takwa. Dan akhlak yang baik merupakan hasil nyata dari tolong 

menolong dalam kebajikan dan takwa.  

 َٗۖ ْثِم َواْلُعْدَواِنِۚ َواتَّقُوا هللاَّ  َوََل تََعاَونُوا َعلَى اْْلِ
ٗۖ َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبِرِّ َوالتَّْقَوى 

َ َشِديُد اْلِعقَابِ   إِنَّ هللاَّ

“dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan taqwa, dan 

janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan 

bertakwalah kalian kepada Allah, sesunnguhnya Allah amat keras 

siksaanya” (QS. Al-maidah : 2).
164 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemah. (Semarang: Toha. 2019). 
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Keterlibatan orang tua siswa berupa penilaian terhadap penanaman 

karakter Religius dan Disiplin merupakan bagian dari evaluasi 

pembelajaran bagi satuan pendidikan, yang evaluasi tersebut sangat 

berguna untuk beberapa hal, diantaranya:  

1. Mengukur tingkat keberhasilan program penanaman karakter 

Religius dan Disiplin pada siswa; 

2. Mendapatkan masukan dan saran untuk berinovasi dalam program 

penanaman karakter Religius dan Disiplin; 

3. Meningkatkan partisipasi dan perhatian orang tua terhadap 

perkembangan siswa; 

4. Meningkatkan sinergitas dan soliditas antara orang tua dan sekolah 

dalam program penanaman karakter Religius dan Disiplin; 

5. Mensingkronkan antara program penanaman karakter Religius dan 

Disiplin disekolah dengan implementasi sehari-hari siswa dirumah; 

6. Mempertahankan dan meningkatkan perubahan kebaikan hasil 

program penanaman karakter Religius dan Disiplin yang telah dicapai 

dengan kerjasama antara sekolah dan orang tua;  

Penilaian orang tua juga bisa disebut sebagai refleksi. Salah satu 

metode dalam pendidikan karakter. Mengacu pada pendapat Doni 

Koesoema bahwa terdapat 5 metode dalam penanaman karakter yaitu; 

mengajarkan, keteladanan, menentukan prioritas, praktis prioritas, dan 
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refleksi.
165

 Refleksi yaitu kegiatan mengkaji dalam arti melakukan 

pendalaman untuk melakukan sejauh mana lembaga pendidikan telah 

berhasil atau gagal dalam melaksanakan pendidikan karakter. 

Data peneliti menunjukkan bahwa informasi tentang bagaimana 

cara guru melibatkan orang tua dalam menanamkan nilai karakter 

religius dan disiplin pada siswa melalui evaluasi atau penilaian 

didapatkan oleh guru dan sekolah dengan cara meningkatkan intensitas 

komunikasi langsung dengan orang tua siswa walaupun tidak secara 

keseluruhan dan serentak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Strategi tersebut didasari oleh teori tentang kerjasama antara 

sekolah dan orang tua siswa yang mengatakan bahwa Salah satu bentuk 

kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam pendidikan karakter dapat 

dilakukan dalam bentuk informal individual dan formil organisatoris
166

. 

Adapun relasi sekolah dan orang tua dalam pendidikan karakter tersebut 

dilakukan sesuai jalurnya secara formal maupun non formal. Jika 

dilakukan secara formal maka dapat dilakukan melalui pertemuan rutin 

secara periodik maupun pertemuan insidental. Sementara jika ditempuh 

dengan jalur informal maka dapat dilakukan atas dasar motivasi internal 

baik dari orang tua maupun guru yang berkunjung. Didalam dua model 

itulah intensitas komunikasi orang tua dan sekolah senantiasa 

ditingkatkan. 

                                                           
165

 Doni Kusuma. A, Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global... hal 212-

217 
166

 Abdul Majid dan dian,  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

150 

 

Adapun Dalam perspektif agama, langkah tersebut sangatlah 

dianjurkan. Ketika intensitas komunikasi meningkat, maka yang terjadi 

adalah Orang tua dan sekolah bahu membahu menjadikan perbaikan 

karakter dan akhlak siswa sebagai investasi terbaik bagi siswa. Guru 

maupun Sekolah proaktif menanyakan perkembangan karakter siswa 

sebagaimana pentingnya perkembangan capaian belajar, disetiap 

momen komunikasi langsung dengan orang tua.  

Peneliti dalam observasinya menemukan bahwa madrasah 

Tsanawiyah negeri 2 Jember sangat aktif dalam Pemanfaatan 

Tekonologi dan Media Sosial sebagai penunjang partisipasi aktif orang 

tua, dengan dokumentasi aktif harian dan mingguan di media sosial 

facebook, whatsapp dan instragram. Dan menurut peneliti hal ini 

sangatlah efektif dan mendapat sambutan yang positif. Karena keaktifan 

silaturahmi antara guru, sekolah dan wali siswa di media sosial 

bermanfaat untuk menjembatani dan meningkatkan potensi keaktifan 

orang tua siswa. Keaktifan orang tua siswa itu terkadang butuh untuk 

dipancing, baik keaktifan untuk menilai, merespon, maupun keaktifan 

untuk memberi masukan dan kritik membangun bagi sekolah. Dan salah 

satu hal untuk menstimulus hal tersebut adalah melalui pemanfaatan 

teknologi media sosial. Hal ini dikuatkan sesuai apa yang ditulis oleh 

Doni Koesoma bahwa  karakter yang dimiliki manusia bersifat fleksible. 

Perubahan ini tergantung bagaimana proses interaksi antara potensi dan 

sifat alami yang dimiliki manusia dangan kondisi lingkungannya, sosial 
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budaya, pendidikan dan alam. Artinya karakter seseorang tidaklah 

berkembang dengan sendirinya, perkembangan karakter pada tiap-tiap 

individu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan faktor lingkungan
167

. 

Hal lain yang juga peneliti temukan dalam observasinya adalah 

Penggunaan Buku Harian siswa (buku Tata Tertib secara efektif oleh  

guru, sekolah dan orang tua siswa untuk mengontrol penanaman 

karakter pada siswa; hal ini sangatlah penting, karena pengaruh orang 

tua siswa sangat besar dalam keberhasilan kesuksesan penanaman 

karakter pada siswa. Orang tua bersifat lebih leluasa dalam penindakan 

terhadap karakter siswa yang kurang baik. Apa yang disampaikan oleh 

Mother and Child Expo bahwa orang tua merupakan guru pertama dan 

terpenting bagi siswa, sebelum guru dalam sekolah mereka. Ada 4 

bagian dari siswa yang bisa dipengaruhi lebih dalam oleh orang tua 

mereka: Kemampuan, Pengetahuan, Sikap dalam belajar, dan perasaan. 

“Parents play a vital role as their children’s first and most 

important teachers. Dr. Lillian Katz, a professor of Early 

Childhood Education at the University of Illinois, describes four 

important areas of learning that are heavily influenced by parents: 

Skills, Knowledge, and Attitudes about learning, learned 

feelings.”
168

 

                                                           
167

 Sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi “Kullu Mauludin yuladu ‘alal Fitrah....” bahwa 

setiap jiwa yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (membawa sifat bawaan) yang berpotensi untuk 

berbuat baik dan buruk tergantung orang tuanya atau lingkungannya (dalam hal ini bisa jadi 

lingkungan pendidikan).   
168

. Mother and Child Expo, “Parents Are First Teachers. Take Time To Teach Your CHILDREN!” 

August 18, 2013. 
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Meningkatkan intensitas pertemuan sekolah dengan orang tua 

siswa, Thomas Lickona dalam Lukman Abu Mahani dkk lebih 

menekankan tiga nilai karakter yang menurutnya saling terkait. 

Character so conceived has tree interrelated parts: moral 

knowwing, moral feeling, and moral behavior. Good character 

consist of knowwing the good, desiring the good, and doing the 

good. Habits of the mind, habits of the heart, and habits of action. 

All tree are necessary for leading a moral life; all tree make up 

moral maturity. When we think about the kind of character we want 

of our children, it’s clear that we want them to be able to judge 

what is right, care deeply about what is right, and than do what 

they believe to be right. Even in the face of pressure from without 

and temptation from within.
169

 

Karakter yang baik menurut Lickona terbentuk melalui proses 

untuk mengatahui yang baik (knowing the good), menumbuhkan 

keinginan untuk mengetahui yang baik (desiring the good), dan melakukan 

tindakan-tindakan yang baik (doing the good). Kebiasaan berfikir, 

keinginan bertindak, dan kebiasaan dalam tindakan, merupakan tiga hal 

yang sangat dibutuhkan dalam memimpin kehidupan moral dalam 

membentuk kematangan moral. Membangun pribadi anak berarti 

membangun pribadi orang tua nya sekaligus.  
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 Lukman Abu, Mahani Mokhtar, Zainudin Hassan & Siti Zakiah Darmanita Suhan.  (2015). 

How to Develop Character of Madrassa Students in Indonesia. Journal of Education and Learning. 

Vol. 9(1) pp. 79-86. Hal. 80. 
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BAB VI 

KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis yang berisi tentang 

kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan hasil penelitian penelitian ini menunjukkan 

bahwa strategi guru dalam menanamkan nilai karakter  religius dan disiplin 

pada siswa melalui kegitan Kurikuler, Ekstsrakurikuler dan Penilaian Orang 

tua siswa terhadap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter  religius dan disiplin pada 

siswa melalui kegitan kurikuler di MTsN 2 Jember Tahun ajaran 

2018/2019 melalui beberapa strategi yaitu: a) Guru Menginternalisasikan 

nilai-nilai karakter Religius dan disiplin ke dalam bahan ajar; b) Support 

dan Kontrol oleh kepala sekolah kepada para Guru untuk berinovasi, c) 

Penguatan karakter religus dan disiplin; d) Pelaksanaan pembelajaran di 

kelas melalui 3 tahapan yaitu; kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 

2. Strategi guru dalam menanamkan nilai karakter  religius dan disiplin pada 

siswa melalui kegitan ekstrakurikuler di MTsN 02 Jember Tahun ajaran 

2018/2019 melalui beberapa strategi yaitu: a) kegiatan ngaji juz 30 di pagi 

hari dilanjutkan shalat dhuha berjamaah, b) kegiatan Tahfidzul Qur’an; c) 

kegiatan Tartilul Qur’an d) memberikan proyek kebaikan bagi siswa 

berupa tugas kultum. 
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3. Cara Guru Melibatkan Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Karakter 

Religius dan Disiplin pada siswa di MTsN 2 Jember tahun ajaran 

2018/2019 adalah: a) Membangun sikap kekeluargaan dengan wali murid; 

b) Melibatkan orang tua dalam evaluasi penanaman karakter religius dan 

disiplin siswa melalui buku penghubung; c) meningkatkan intensitas 

komunikasi langsung maupun tidak langsung; d) Pemanfaatan 

Tekonologi dan Media Sosial; 

B. Saran-saran 

Saran-saran disini merupakan masukan positif dari keseluruhan 

pembahasan dalam tesis ini serta hal-hal yang relevan demi kebaikan 

kedepannya: 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah agar senantiasa untuk selalu mengawasi, menjaga, dan 

memperhatikan dengan ketat terhadap pelaksanaan atau penerapan tata 

tertib sekolah guna menuju lembaga yang lebih tertata dan professional. 

2. Waka Kurikulum dan Kesiswaan 

Agar senantiasa melestarikan budaya penanaman karakter religius dan 

disiplin yang sudah berjalan serta lebih mengembangkan dan 

meningkatkannya lagi melalui program-program baru baik pada bidang 

kurikuler maupun ekstrakurikuler. 

3. Pendidik 

Seorang pendidik hendaknya agar selalu meningkatkan kepribadiannya di 

dalam berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai pendidik yang lebih 
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baik dan maksimal dalam menjadikan peserta didik yang berkarakter baik 

dan taqwa kepada Allah SWT. Sedangkan bagi guru PAI dan Budi Pekerti 

hendaknya agar lebih sabar dan semangat lagi dalam membimbing dan 

mengarahkan peserta didiknya untuk berubah ke arah yang lebih baik 

sehingga melalui penanaman karakter religius dan disiplin yang ada 

disana karakter peserta didik bisa lebih baik lagi. 

4. Orang tua 

Orang tua sudah semestinya selalu memberikan perhatian terhadap putra 

putri mereka baik di rumah maupun di luar rumah. Lebih-lebih harus 

mendukung penuh upaya yang dilakukan guru dalam hal mendidik dan 

membimbing putra putri mereka bukan malah sebaliknya. Karena 

kerjasama yang baik antara sekolah, peserta didik dan orang tua tentu akan 

membawa dampak positif dan ketercpaian tujuan akan menjadi lebih 

mudah.  
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MATRIK PENELITIAN 

 

Judul  Variabel Sub Variabel Indikator  Sumber Data Metode Penelitian  Rumusan Masalah 

Strategi Guru 

dalam 

Menanamkan 

Karakter Religius 

dan Disiplin pada 

siawa Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 02 Jember 

Tahun ajaran 

2018/2019 

1. Strategi Guru 

 

 

 

2. Penanaman 

karakter 

Religius dan 

Disiplin pada 

siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 02 

Jember Tahun 

ajaran 

2018/2019 

1. strategi guru dalam 

menanamkan nilai 

karakter  religius 

dan disiplin pada 

siswa melalui 

kegitan Kurikuler; 

 

 

 

2. strategi guru dalam 

menanamkan nilai 

karakter  religius 

dan disiplin pada 

siswa melalui 

kegitan 

ekstrakurikuler; 

 

 

 

3. penilaian orang tua 

terhadap strategi 

guru dalam 

menanamkan nilai 

karakter religius 

dan disiplin pada 

siswa melalui 

kegiatan kurikuler 

dan ekstrakurikuler 

1. Merencanakan 

program karakter; 

2. Memperkaya materi 

dengan nilai karakter; 

3. Prakter karakter dalam 

tahapan proses belajar 

dalam kelas; 

 

 

1. Memberikan 

keteladanan; 

2. Menegakka 

kedisiplinan; 

3. Kontrol kehadiran 

siswa beserta 

konsekuensinya; 

 

 

 

1. Penilaian orang tua 

sebagai evaluasi; 

2. Penilaian bersifat 

konstruktif dan kritis; 

3. Memperkuat 

sinergitas dan soliditas 

sekolah dan orang tua. 

1. MadrasahTsanawiyah 

Negeri 02 Jember 

 

2. 2. Sumber buku 

a. Undang-Undang 

Karakter 

b. Social Research: 

Theory, Methods 

and Techniques.; 

c. Books Of 

Character; 

d. Al-Qur’an dan 

Hadits 

e. Buku-buku Agam 

Islam 

 

3. 3. Data 

a. Kepala sekolah 

b. Guru Mata 

pelajaran dan 

Guru 

Ekstrakurikuler 

c. Siswa dan Siswi 

kelas 7,8 ,9 MtsN 

02 Jember 

d. Wali Murid 

Siswa –Siswi 

MtsN 02 Jember 

 

 

1. pendekatan.penelil

tian dengan 

pendekatan 

kualitatif(deskripti

f) 

2. lokasi penelitian 

MadrasahTsanawi

yah Negeri 02 

Jember 

3. sumber data 

dengan purposive 

sampling 

4. teknik 

pengumpulan data  

a.  Observasi 

b. interview 

c. dokumentasi 

d.  metode 

analisa  

e. data analisa 

deskriptif 

f. Validitas data 

menggunakan 

triangulasi 

sumber   

1. strategi guru dalam 

menanamkan nilai 

karakter  religius dan 

disiplin pada siswa 

melalui kegitan 

Kurikuler; 

2. Bagaimanakah strategi 

guru dalam 

menanamkan nilai 

karakter  religius dan 

disiplin pada siswa 

melalui kegitan 

ekstrakurikuler ? 

3. Bagimanakah penilaian 

orang tua terhadap 

strategi guru dalam 

menanamkan nilai 

karakter Religius dan 

Disiplin pada siswa 

melalui kegiatan 

kurikuler dan 

ekstrakurikuler 

Jember 30 Mei 2019 
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Pedoman Pengumpulan Data 

Pedoman Observasi 

1. Letak Geografis MTsN 2 Jember 

2. Sarana dan Prasarana MTsN 2 Jember 

3. Proses pembelajaran PAI terkait penanaman karakter religius dan disiplin 

4. Fenomena/sikap siswa di luar kelas terkait penanaman karakter religius dan disiplin 

Pedoman Dokumentasi 

1. Kondisi sosial geografis sekolah 

2. Sejarah singkat tentang sekolah 

3. Visi misi dan tujuan sekolah 

4. Pengelola sekolah 

5. Sarana dan prasarana 

6. Keadaan guru, karyawan dan siswa tahun 2018/2019 

Pedoman wawancara 

1. Proses penanaman karakter religius dan disiplin dalam pembelajaran PAI dan 

Kewarganegaraan 

2. Kegiatan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan penanaman karakter religius dan 

disiplin 

3. Fenomena/ sikap siswa di luar kelas terkait penanaman karakter religius dan displin 

4. Faktor penunjang dan penghambat 

Daftar Pertanyaan 

Guru PAI dan Kewarganegaraan 
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1. Sudah berapa lama bapak/ibu mengajar di MTsN 2 Jember? 

2. Bagaimanakah pendapat bapak/ibu tentang pendidikan karakter? 

3. Bagaimanakah bapa/ibu memahami karakter religius? 

4. Bagaimanakah bapak/ibu memahami karkter disiplin? 

5. Bagaimanakah pemahaman bapak/ibu tentang strategi dalam mengajar? 

6. Sejauh ini strategi apa yang sudah bapak/ibu lakukan terkait dengan penanaman 

karakter religius dan disiplin di sekolah ini (pembelajaran) 

7. Sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh bapak/ibu untuk menanamkan karakter 

religius dan disiplin kepada siswa? 

8. Bagaimanakah pengamatan/ pendapat bapak/ibu tentang ka 

9. Apakah keadaan/sikap siswa sudah mencerminkan karakter religius dan disiplin? 

10. Apa faktor pendukung dalam menanamkan karakter religius dan disisplin 

11. Apa faktor penghambat dalam menanamkan karakter religius dan disiplin 

12.  Adakah solusi khusus dari bapak/ibu untuk meminimalisir penghambat tercapainya 

tujuan penanaman karakter religius dan disiplin kepada siswa? 

Jember, 30 April 2019 

 

 

Faizatun Nuraniyah 

NIM. 084 9316 035 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Nama Madrasah  : MTs Negeri 2 Jember  

Mata Pelajaran  : Al-Qur’an Hadis 

Kelas / Semester  : IX / I 

Materi Pokok   : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam 

Alokasi Waktu              : 2 x 40 Menit (1x pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti:  

KI.1   Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI.2   Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi,  

gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan     

sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya 

KI.3   Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin  

      tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian  

      tampak mata 

KI.4   Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,  

     merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,  

      menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan  

     sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 

 

Kompetensi Dasar 

1.3.  Meyakini kekuasaan Allah pada fenomena alam yang terjadi 

2.3.  Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sebagai implementasi dari pemahaman tentang   

        kandungan hadis tentang pelestarian lingkungan alam 

3.3.  Memahami keterkaitan isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah tentang upaya    

        pelestarian lingkungan alam   

4.3.  Mendemonstrasikan sikap tentang upaya pelestarian lingkungan alam sesuai hadits riwayat   

        Tirmidzi dan Ibnu Majah  

 

Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 

Indikator KD 3.3 

3.3.1.  Menyebutkan arti hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah 

3.3.2.  Menjelaskan isi hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah  

3.3.3.  Mengidentifikasi isi kandungan hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah 

Indikator KD 4.3 

4.3.1.  Mempraktekkan sikap tentang upaya pelestarian alam sesuai hadits riwayat Tirmidzi dan   

            Ibnu Majah 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui demonstrasi peserta didik dapat menyebutkan arti hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu 

Majah dengan benar dan percaya diri 

2. Melalui ceramah dan tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan isi hadits riwayat 

Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan benar dan percaya diri 

3. Melalui tanya jawab,diskusi,dan inkuiri peserta didik dapat mengidentifikasi isi kandungan 

hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan teliti dan toleransi 

4. Melalui PBL dan demonstrasi peserta didik dapat mempraktekkan sikap tentang upaya 

pelestarian lingkungan alam sesuai hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan percaya 

diri dan tanggung jawab 

 

D. Materi Pembelajaran 

A.  Konsep Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Alam 
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Materi pokok pada bab ini meliputi isi kandungan hadits tentang perilaku menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya. 

 

Hadits 1 dan 2 berisi tentang motivasi bagi manusia untuk mengolah dan melestarikan bumi. 

Ini menunjukkan bahwa agama islam sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. 

 

HADIS TENTANG PERILAKU MENJAGA DAN MELESTARIKAN 

LINGKUNGAN ALAM 

Lestari artinya keberlangsungan, keberlanjutan. Kelestarian alam berarti tetap 

terjaganyakeberlangsungan alam, sehingga keberlanjutannya dapat dirasakan oleh generasi 

sesudahnya.Kita sebagai makhluk penghuni bumi saat ini, pada dasarnya meminjam bumi ini 

kepada generasisesudah kita. Oleh karenanya menjadi kewajiban kita untuk tetap menjaga dan 

melestarikannya,sehingga pada saatnya kita kembalikan dalam keadaan tetap utuh atau lebih 

baik. Islam sangatmemperhatikan hal tersebut sebagaimana tercermin dalam beberapa hadis 

berikut: 

            Hadis Kesatu 

 (رواهالترميذى)ََل هَُ أ ْرًضام يِّت ًةف ِهيَ  أ ْحيى م نَْ.لَّىَاَهللَُع ل ْيِهَو س لَّم َصَ  اهلل رسول قال

Terjemah : Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menghidupkan bumi yang mati maka 

(bumi) itu menjadimiliknya (HR. Tirmidzi) 

            Hadis Kedua 

ًراَح ف رَ َم نَْ.َلَّىَاَهللَُع ل ْيِهَو س لَّمَ صَ  اهلل رسول قال اِشي ِتهََِأ ْرب  ُعْونَ َف  ل هََُبِئ ْ  (رواهابنماجه)َِذر اًعاع ط ًناِلم 

 

Terjemah : “ Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menggali sumur maka ia berhak 

40 hasta sebagaikandang ternaknya. (HR. Ibnu Majah) 

PENJELASAN HADITS 

Isi Kandungan Hadits Kesatu  (Riwayat At Tirmidzi) 

 Tanah yang dianugerahkan Allah SWT seharusnya dijaga dan dilestarikan demi 

kelangsungan hidup manusia 

Isi Kandungan Hadits Kedua  (Riwayat Ibnu Majah) 

 Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW menjanjikan hadiah khusus bagi siapa saja yang 

berupayadan mengusahakan adanya air dengan menggali sumur, maka ia berhak atas 

sebidang tanah.Karena sumur merupakan sumber air dan kehidupan manusia. Penggalian 

sumur berarti dibukasumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa termasuk 

juga hewan.  

 Pentingnya masalah air dan dengan digalinya sumur berarti dibuka sumber kehidupan 

bagi semua makhluk yang bernyawa dan rasulullah member penghargaan kepada orang 

yang menggali sumur atau menghidupkan air berupa tanah 40 hasta 

 

B. KETERKAITAN KANDUNGAN HADITS TENTANG MENJAGA   

 KELESTARIAN  LINGKUNGAN ALAM 

 Diantara keterkaitan kandungan hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Kedua hadits tersebut pada prinsipnya sebagai wujud kepedulian islam terhadap 

kelestarian lingkungan alam 

2. Hadits kesatu dan kedua berkaitan erat, dengan digalinya sumur berarti suatu upaya 

mengangkat air dari perut bumi untuk kehidupan nabati, hewani dan manusia itu sendiri 

 

C.  CONTOH PERILAKU TENTANG MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN    

 ALAM 

1. Memanfaatkan tanah di lingkungan masing-masing untuk ditanami seperti tanaman obat-

obatan, tanaman hias dan berbagaimacam tanaman yang menghasilkan buah 

2. Merawat tanah di lingkungan sekitar agar tidak terjadi erosi, dengan cara mengatur aliran 

air  

3. Memanfaatkan sumur yang masih ada sumber airnya sehingga tidak di tutup 
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E. Metode Pembelajaran 

1. Metode Pembelajaran   : Ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi,inkuiri,PBL 

2. Pendekatan Pembelajaran  : Pendekatan saintifik 

 

F. Media/Alat, Bahan, dan sumber Belajar 

 Media/Alat  : Power point,tayangan video,gambar 

 Bahan   : Kertas,alat tulis,gambar 

 

G. Sumber Belajar  

 Buku Guru Al Qur’an Hadis Kelas IX, Kemenag RI, 2016 

 Buku Al-Qur’an Hadits Kelas IX, Erlangga,2018 

 Lingkungan Sekitar 

 

H. Langkah-Langkah Pembelajaran  

1.  Pertemuan Pertama (2 JP) 

Kegiatan Pendahuluan ( 10 Menit ) 

 Guru mengucapkan salam dan menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa 

 Guru menanyakan kabar peserta didik sambil mengabsensi 

 Guru mengadakan appersepsi, menanyakan pengalaman peserta didik serta mengkaitkan 

dengan materi yang akan dipelajari 

 Guru mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan  

 Guru menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari materi serta kompetensi yang akan 

dicapai 

 Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan 

 Guru menjelaskan tehnik penilaian yang akan diberikan selama proses pembelajaran  

Kegiatan Inti (60 Menit)  

Mengamati 

 Peserta didik mengamati tayangan video yang berkaitan dengan upaya pelestarian 

lingkungan alam 

 Peserta didik mengamati dan membaca hadits tentang upaya pelestarian lingkungan alam  

 Peserta didik menyebutkan arti hadits tentang upaya pelestarian lingkungan alam 

 Peserta didik mengamati gambar-gambar  

Menanya  

Pertanyaan yang diharapkan muncul dari kegiatan mengamati dan membaca adalah: 

 Apakah yang dimaksud bumi yang mati? 

 Mengapa lahan yang kosong harus ditanami? 

 Bagaimanakah cara supaya lahan yang ditanami bisa menjadi lahan yang subur? 

 Bagaimana cara memanfaatkan air? 

Mengumpulkan informasi/ mencoba (eksplorasi/eksperimen) 

 Guru memberikan tugas dan membagi peserta didik menjadi 4 kelompok  

 Peserta didik mendiskusikan tugas yang diberikan guru dengan anggota kelompoknya 

berkaitan dengan upaya pelestarian alam 

Menalar/mengasosiasi 

 Peserta didik merumuskan,menyusun,mengidentifikasi,dan menyimpulkan tugas yang 

diberikan guru 

Mengkomunikasikan 

 Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya secara bergantian di depan 

kelas untuk mendapatkan tanggapan dari teman dengan dibimbing oleh guru untuk 

menguatkan materi dan menempelkan hasil diskusi di papan mading kelas 

Penutup ( 10 menit) 

 Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran  

 Guru mengajak peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran 

 Guru memberikan lembar kerja siswa secara langsung dengan soal yang telah disiapkan 

 Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya 
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 Guru memberikan pesan-pesan moral terait dengan penanaman sikap KI 1 dan KI 2 

 Guru memberikan tugas secara mandiri tidak terstruktur 

 Guru mengajak berdo’a dilanjutkan dengan salam 

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan salam 

I. Penilaian, Pembelajaran Remidial, dan Pengayaan 

1. Tehnik Penilaian 

a. Penilaian Sikap Spiritual 

b. Penilaian Sikap Sosial 

c. Penilaian pengetahuan : Tes tulis 

d. Penilaian Ketrampilan : Unjuk kerja / Proyek / Produk / Portofolio 

2. Instrumen Penilaian 

a. Instrument penilaian sikap spiritual; Observasi 

No Pernyataan  TP KD SR SL 

1 Mengungkapkan rasa syukur atas karunia Allah 

SWT 

    

2 Mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun 

tulisan terhadap  Allah saat melihat kebesarannya 

    

3 Merasakan keberadaan dan kebesaran Allah 

dimanapun dan kapanpun 

    

Ket: 

TP = Tidak Pernah, skor 1    KD = Kadang-kadang, skor 2 

SR = Sering, skor 3               SL  = Selalu, skor 4 

 

b. Instrument penilaian sikap sosial terkait dengan kepedulian lingkungan dengan 

teknik observasi 

No Pernyataan TP KD SR SL 

1 Selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar     

2 Membuang sampah pada tempatnya     

3 Memanfaatkan lahan kosong dengan menanam 

pohon yang bermanfaat 

    

4 Memanfaatkan air sesuai kebutuhan     

Ket: 

TP = Tidak Pernah, skor 1              KD = Kadang-kadang, skor 2 

SR = Sering, skor 3                          SL = Selalu, skor 4 

 

             Penilaian observasi diskusi kelompok 

    1.  Format Penilaian Kelompok 

No. Nama peserta didik/Kelompok 
Aspek yang dinilai Skor 

Maks. 
Nilai 

1 2 3 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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2. Aspek dan rubrik  penilaian kelompok: 

No Indikator Penilaian Skor 

 

1 

kedalaman 

informasi. 

Memberikan kejelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan sempurna  

30 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi lengkap dan  kurang sempurna 

20 

Memberikan penjelasan dan kedalaman 

informasi kurang lengkap 

 

10 

2 Keaktifan 

dalam 

diskusi/tugas 

berperan sangat aktif dalam diskusi 30 

berperan aktif dalam diskusi 20 

kurang aktif dalam diskusi 10 

 

3 
Kejelasan dan 

kerapian 

presentasi/ 

jawaban 

Mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

rapi 

40 

mempresentasikan dengan jelas dan rapi, 30 

Mempresentasikan dengan sangat jelas dan 

kurang rapi 

20 

Mempresentasikan dengan kurang jelas dan 

tidak rapi 

10 

 

        3.  Pedoman Pen-Skoran 

 

Nilai = 
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh 

x 100 
Jumlah Skor maksimal  

 

 

 

 

    c.    Penilaian pengetahuan 

           Tes tulis 

            Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

  

1. Terjemahkan hadis riwayat At Tirmidzi tentang upaya pelestarian lingkungan alam! 

2. Terjemahkan hadits riwayat Ibnu Majah tentang upaya pelestarian lingkungan alam! 

3. Berilah contoh satu  perbuatan yang mencerminkan perilaku menjaga lingkungan alam  

sesuai dengan hadits riwayat Tirmidzi! 

4. Berilah contoh satu perbuatan yang mencerminkan perilaku menjaga lingkungan alam 

sesuai dengan hadits riwayat Ibnu Majah! 

5. Sebutkan dampak negatif akibat tidak menjaga dan melestarikan lingkungan alam! 

 

                   Kunci jawaban 

                   1.  Barang siapa menghidupkan bumi yang mati maka bumi itu menjadi miliknya  

                   2.  Barang siapa menggali sumur maka ia berhak empat puluh hasta sebagai kandang     

                        Ternaknya 

                   3.  Menanami pohon di sekitar rumah,menyirami dan memelihara tanaman secara rutin 

                   4.  Memanfaatkan air sesuai kebutuhan,mematikan kran air bila bak mandi   

                        penuh,menngunakan air untuk menyirami tanaman 

                   5.  Terjadi tanah longsor,banjir,dll 
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                 Pedoman Penskoran 

                 Skor @ = 5 

 

Nilai = 
Jumlah Nilai Skor Yang diperoleh 

x 100 
Jumlah Skor maksimal  

 

 

          d.     Penilaian Keterampilan :  Tes Unjuk Kerja 

Mensimulasikan sikap tentang upaya pelestarian lingkungan alam (sesuai hadis riwayat At 

Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Al Bazzar tentang menjaga dan melestarikan lingkungan 

Alam) 

 

Rubrik Penilaian 

  

 

N

o 
Nama 

Aspek Penilaian 

Nilai Kesesuaian Sikap 

dengan Tema 

Adegan dapat memotivasi orang 

lain untuk melakukan sikap tersebut 

1     

2     

3     

 

Pedoman penskoran  

- Sikap dan Tema sesuai, adegan dapat memotivasi orang lain untuk melakukan = 4 

- Sikap dan Tema sesuai, tetapi adegan tidak dapat memotivasi orang lain untuk 

melakukan = 2 

- Sikap dan tema tidak sesuai, adegan tidak dapat memotivasi orang lain untuk 

melakukan = 1 

     Skor Maksimal = 4 

Rumus =  Skor Perolehan x 100 

                         Skor Maksimal 

 

1. Instrumen Ketrampilan :  Tes Unjuk Kerja 

    Menghafalkan hadis (tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam) 

PENILAIAN HAFALAN HADITS 

a. Format penilaian 

No 
Nama peserta 

didik 

Aspek yang 

dinilai 
Skor 

maks 
Nilai 

Ketuntasan Tidak lanjut 

1 2 3 T TT R P 

1           

2           

3           

4           

5           

b. Aspek dan rubrik penilaian 

No Indikator Penelitian Skor 

1 Ketepatan 

Melafalkan setiap lafal Hadist dengan benar dan 

tepat 
30 

Melafalkan sebagian besar dari lafal Hadist 

dengan benar dan tepat 
20 
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Banyak kesalahan dalam pelafalan Hadist 10 

2 Kelancaran 

Melafalkan hadist dengan sangat lancar 30 

Melafalkan hadist dengan cukup lancar 20 

Melafalkan hadist dengan kurang lancar dan 

terbata-bata 
10 

3 Terjemahan 

Menghafalkan terjemahan hadis dengan sangat 

lancar dan benar 
30 

Menghafalkan terjemahan hadis dengan cukup 

lancar dan benar 
20 

Menghafalkan terjemahan hadis kurang lancar 

dan ada kesalahan 

10 

c. Pedoman Pen-skoran 

 

      
                                

                    
      

 

 

PENILAIAN MENULIS HADIS 

a. Format penilaian 

No 
Nama peserta 

didik 

Aspek yang 

dinilai 
Skor 

maks 
Nilai 

Ketuntasan Tidak lanjut 

1 2 3 T TT R P 

1           

2           

3           

4           

5           

  

 

 

b. Aspek dan Rubrik penilaian 

NO Indikator Penilaian Skor 

1 Kaidah penulisan Dapat menulis sesuai  

kaidah penulisan 

dengan sempurna 

30 

Dapat menulis sesuai  

kaidah tapi kurang 

sempurna 

20 

Dapat menulis tidak 

sesuai kaidah dan tidak 

sempurna 

10 

2 Kerapian Sangat rapi 25 

Rapi  15 

Kurang rapi 10 
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c. Pedoman penskoran  

  

      
                                

                    
        

                                                                                                 

                                                                                                                 Jember, 3, November, 2018 

                Mengetahui 
                Kepala MTs Negeri 2 Jember                                              Guru Mata Pelajaran                                                                                                                                   
 

 

                 Dra. Nurul Faridha                                                               Ulil Farhah,S.Ag 
                NIP. 196307161994032001                                                 NIP. 197111142005012003                                                                                                         
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                                               TUGAS DISKUSI KELOMPOK                                                         

 KELOMPOK  1 

 

Bagaimana tanggapanmu tentang gambar tersebut? 

- Jelaskan penyebabnya! 

- Sebutkan dampak negatifnya bagi manusia! 

- Jelaskan cara penangggulangannya! 

- Kaitkan dengan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw yang memerintahkan kepada   

  manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan alam! 

 

Kelompok  1 

Ketua    : 

Sekretaris   : 

Anggota Kelompok  : 
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KELOMPOK  2 

 

Bagaimana tanggapanmu tentang gambar tersebut? 

- Jelaskan penyebabnya! 

- Sebutkan dampak negatifnya bagi manusia! 

- Jelaskan cara penangggulangannya! 

- Kaitkan dengan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw yang memerintahkan kepada   

  manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan alam! 

 

 

Kelompok  2 

Ketua    : 

Sekretaris   : 

Anggota Kelompok  : 
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KELOMPOK 3 

 

Bagaimana tanggapanmu tentang gambar tersebut! 

- Jelaskan penyebabnya! 

- Sebutkan dampak negatifnya bagi manusia! 

- Jelaskan cara penangggulangannya! 

- Kaitkan dengan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw yang memerintahkan kepada   

  manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan alam! 

 

Kelompok  3 

Ketua    : 

Sekretaris   : 

Anggota Kelompok  : 
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KELOMPOK  4 

 

Bagaimana tanggapanmu tentang gambar tersebut? 

- Jelaskan penyebabnya! 

- Sebutkan dampak negatifnya bagi manusia! 

- Jelaskan cara penangggulangannya! 

- Kaitkan dengan ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi Saw yang memerintahkan kepada   

  manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan alam! 

 

 

Kelompok  4 

Ketua    : 

Sekretaris   : 

Anggota Kelompok  : 
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LEMBAR KERJA SISWA 

 

 

 

 

Nama   : 

Kelas   : 

Hari/Tanggal  : 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini! 

  

1. Terjemahkan hadits riwayat At Tirmidzi tentang upaya pelestarian lingkungan alam! 

2. Apakah isi kandungan hadits riwayat Ibnu Majah tentang upaya pelestarian lingkungan alam? 

3. Berilah contoh satu  perbuatan yang mencerminkan perilaku menjaga lingkungan alam  sesuai 

dengan hadits riwayat At Tirmidzi! 

4. Berilah contoh satu perbuatan yang mencerminkan perilaku menjaga lingkungan alam sesuai 

dengan hadits riwayat Ibnu Majah! 

5. Apakah dampak negatif akibat tidak menjaga dan melestarikan lingkungan alam? 

 

 

Mata Pelajaran   : Al-Quran Hadits 

Kelas/Semester  : IX/Ganjil 

Materi    : KD 3.3 Memahami keterkaitan isi kandungan hadits riwayat Tirmidzi  

                                              dan Ibnu Majah tentang upaya pelestarian lingkungan alam. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

 

Nama Madrasah : MTs Negeri 02 Jember 

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak 

Kelas/Semester : VIII B/ Ganjil 

Materi Pokok  : Adab kepada orang tua dan guru 

Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

 

A. Kompetensi Inti 

KI-1 :Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 :Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

KI-3 :Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak 

mata. 

KI-4 :Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 

B. Kompetensi Dasar 

1.4 Menghayati adab yang baik kepada orang tua dan guru 

2.4 Terbiasa beradab yang baik kepada orang tua dan guru 

3.4 Memahami adab kepada orang tua dan guru 

4.3 Mensimulasikan adab kepada orang tua dan guru 
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C. Indikator 

Setelah melaksanakan pembelajaran maka siswa dapat: 

1.4.1.  Menyadari kewajiban menerapkan adab yang baik kepada guru 

2.4.1. Menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik kepada guru 

3.4.1.  Menjelaskan pengertian adab kepada guru 

3.4.2.  Menjelaskan hikmah menerapkan adab kepada guru 

3.4.3.  Mendiskripsikan contoh menerapkan adab kepada guru 

4.4.1.  Mensimulasikan adab kepada guru 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode ceramah maka 

siswa dapat menyadari kewajiban menerapkan adab yang baik kepada guru 

dengan baik dan benar. 

2. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode ceramah maka 

siswa dapat menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik 

kepada guru dengan baik dan benar. 

3. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode reading load dan 

ceramah maka siswa dapat menjelaskan pengertian adab kepada guru 

dengan baik dan benar. 

4. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode tanya jawab maka 

siswa dapat menjelaskan hikmah menerapkan adab kepada guru dengan 

baik dan benar. 

5. Setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode snowball throwing 

maka siswa dapat mendiskripsikan contoh menerapkan adab kepada guru 

dengan baik dan benar. 

6. Setelah mengikuti pembelajaranmenggunakan metode ceramah, reading 

load , tanya jawab, dan snowball throwing maka siswa dapat 

mensimulasikan adab kepada guru dengan baik dan benar. 
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E. Materi Pembelajaran 

1. Adab terhadap guru 

Sekarang ini, moral para murid sedikit banyak telah mengalami 

kemrosotan. Para murid cenderung melupakan sopan santun terhadap guru 

yang pada dasarnya orang tua yang harus dihormati. Boleh jika menganggap 

guru sebagai teman, namun sopan santun tetap harus dijaga.
1
 Seperti ayat 

dibawah ini : 

                        

      
 

Artinya :”Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang 

lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah 

kepada orang yang mempunyai pengetahuan  jika kamu tidak 

mengetahui” (QS. An-Nahl : 43) 

Sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Mulai 

dari kecil sampai kita dewasa kita akan bertemu terus dengan sosok guru. 

Seseorang yang digugu dan dipatuhi ini menyalurkan ilmu pengetahuannya 

kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seseorang yang dapat 

berkarya sesuai dengan bakat, prestasi dan kualitas yang dimilikinya. 

Dengan perannya yang sangat besar dalam kehidupan kita maka 

guru kita hormati. Dalam Islam pun, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Diantaranya : 

a.  Menghormati dan menghargainya. Hal ini sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW, “Bukan dari golongan kami mereka yang tidak 

menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil dan tidak 

mengetahui hak orang yang lain.” 

                                                           
1
 https://www.google.co.id/url?sa=t&source&rct=j&url=http://bersamadakwah.net/adab-

murid-terhadap-guru/ 

 

https://www.google.co.id/url?sa=t&source&rct=j&url=http://bersamadakwah.net/adab-murid-terhadap-guru/
https://www.google.co.id/url?sa=t&source&rct=j&url=http://bersamadakwah.net/adab-murid-terhadap-guru/
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b.  Tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Seperti yang 

terdapat dalam QS. Al- Hujurat ayat 12: 

بُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلََْم َأِخيِه َمْيًتا  ُسوا َواَل يَ ْغَتب بَ ْعُضُكم بَ ْعًضا َأُيُِ َوالَ ََتَسَّ

(21َفَكرِْهُتُموُه )اَلجرات :  

Artinya: ”Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang 

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah 

kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha 

Penyayang.”(QS. Al-Hujurat : 12) 

c.  Tidak membicarakannya dengan yang tidak ia senangani 

(gibah)bahkan tidak membelanya ketika di gibah oleh orang lain. 

d.   Mendoakannya dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang 

sudah ia ajarkan. Memohon ampun dan kesejahteraan untuk guru. 

e.  Mengambil manfaat dari kebaikan sang guru, dan tidak 

mencontohnya andaikata ia melakukan kehilafan. 

f.  Melibatkan ilmu yang ia ajarkan terhadapnya, karena hal itu 

mengangkat kedudukannya dimata manusia.. 

g.  Menjaga adab berbicara saat berbincang terhadapnya. 

h.  Taat kepada guru kita dalam semua perkara kecuali perkara yang 

maksiat kepada Allah SWT, dan Rasulullah SAW. bertutur katalah 

dengan lemah lembut dan penuh rendah diri kepada guru kita. 

i.  Meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majlis.  

Memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat 

kepadanya. 

j.  Memberi perhatian besar dalam pengajaran guru, duduk dengan 

sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Rendah hati dihadapan 

guru. Dengan rendah hati, maka ilmu akan mudah masuk dalam diri 

murid. 
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F. Metode Pembelajaran 

1. Reading Loud 

2. Ceramah 

3. Tanya Jawab 

4. Snawball throwing 

G. Media Pembelajaran 

1. Media 

a. Gambar tentang adab terhadap guru. 

2. Alat 

a. Spidol/stick 

b. Whiteboard 

c. Kertas  

H. Sumber Belajar 

1. Buku pedoman Guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas VIII oleh 

Kementrian Agama Republik Indonesia 2015 

2. Buku pedoman siswa mata pelajaran Akidah Akhlak Kelas VIII oleh  

Kementrian Agama Republik Indonesia 2015 

3. Buku LKS Akidah Akhlak kelas VIII oleh Kementrian Agama Republik 

Indonesia 2015 

4. Akses internet yang mendukung 

5. Al-Qur’an dan tafsir terjemah. 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Waktu  

Kegiatan Awal  

1. Salam, Do’a, Absen 

2. Apersepsi 

3. Menyampaikan  KD dan Indikator pembelajaran 

 

 

 

( 10 menit ) 

Kegiatan Inti  

1. Mengamati 

a. Siswa mengamati gambar tentang adab terhadap 

guru. 

b. Siswa mengamati guru yang sedang menjelaskan. 

2. Menanya 

a. Siswa dengan guru bertanya jawab mengenai adab 

kepada guru. 
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3. Mengeksplorasi 

a. Guru menyiapkan bahan terkait materi 

pembelajaran 

b. Guru memberikan instruksi kepada siswa untuk 

memahami metode yang akan dilakukan. 

c. Siswa ditugaskan untuk mengajukan pertanyaan 

dilembar kertas kemudian kertas itu dibentuk 

seperti bola lalu dilempar ke teman sebelahnya 

4. Mengasosiasi 

a. Setelah melakukan kegiatan snawball throwing 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk  

menjawab pertanyaan  

5. Mengkomunikasi 

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk memaparkan hasil pekerjaannya. 

 

 

 

 

( 60 menit ) 

Kegiatan Penutup  

1. Guru memberikan tanggapan dan kesimpulan materi 

pembelajaran 

2. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk 

mengerjakan tugas pilihan ganda dan soal jawaban 

singkat di buku LKS 

3. Guru memberikan motivasi untuk belajar lebih giat. 

4. Membaca Do’a penutup pembelajaran. 

5. Salam 

( 10 menit ) 

 

J. Penilaian, Remidi dan Pengayaan 

Jenis  Teknik Penilaian Bentuk 

Instrumen 

Pedoman 

Penskoran 

Sikap  Diri Terlampir Terlampir 

Kognitif Tertulis  Terlampir  Terlampir  

Psikomotorik  Unjuk kerja Terlampir   Terlampir  

 

 

Mengetahui 

Kepala MTs Negeri 2 Jember 

 

 

 

 

Dra. Nurul Faridha 

NIP. 196307161994032001 

Jember, 3 November 2018 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

  Elief Fitriana, S.Ag   

NIP.197709172007102002 
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP 

PENILAIAN DIRI 

 

Nama  : 

Kelas  : 

 

Petunjuk: 

1. Bacalah pernyataan yang ada didalam kolom dengan teliti. 

2. Bubuhkan tanda check list (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan 

pendapatmu! 

 

No  Pertanyaan S KK J TP 

1. Saya sering mengejek guru     

2. Saya selalu membentak guru saat guru 

berbicara 

    

3. Saya tidak pernah mau di suruh guru 

mengerjakan PR 

    

4. Saya marah ketika guru menyuruh 

mengerjakan didepan kelas 

    

5. Saya selalu menghormati guru     

 

S  = Selalu    J = Jarang-jarang 

KK= Kadang-Kadang   TP = Tidak Pernah 

 

 

Mengetahui, 

Orang tua 

 

 

 

Ttd.  

 

 

Guru Mata Pelajaran 

 

 

Elief Fitriana, S.Ag   

NIP.197709172007102002 

 

 

Siswa 

 

 

 

Ttd. 
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LEMBAR PENILAIAN KOGNITIF 

PENILAIAN TERTULIS 

(Uraian) 

Jawablah soal dibawah ini dengan benar! 

1. Sebutkan 3 adab  kepada guru? 

2. Bagaimana adab bertutur kata kepada guru? 

3. Tuliskan syair tentang adab terhadap guru? 

4. Terhadap guru kita tidak boleh mencari-cari ... 

5. Mengapa kita harus menghormati guru ... 

Jawaban soal uraian 

1. a. Menghormati dan menghargainya. 

b. Tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. 

c. Menjaga adab berbicara saat berbincang dengannya. 

2. Bertutur kata yang baik, lemah lembut dan tidak mengeraskan 

suara saat berbicara dengannya. 

ََ ِبِستٍَّة, َسأُنِْبيَك َعْن تَ ْفِصيِليَها بِبَ َياٍن:دَكاٌَء,َوِحْرٌص,  .3 َأخِى َلْن تَ َناَل اْلِعْلَم ِإاٌل

 َواْجِتَهاٌد, َوُصْحَبُة أُْسَتاٍد َو طُوُل َزَمانٍ 

4. Kelemahan dan kesalahannya. 
5. Karena guru memberikan ilmu kepada kita.  

a. Pedoman Penskoran 

Skor: Skor yang Diperoleh  x 100 

  Skor Maksimal 

 

 

 

Jember, 3 November 2018 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran 

 

  Elief Fitriana, S.Ag   

NIP.197709172007102002 
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DOKUMENTASI KEGIATAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

KEGIATAN PENELITIAN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1 : Wawancara Bersama Kepala Sekolah MTsN 2 Jember 
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Gambar 2: Wawancara Bersama Bu Aisyah, Guru Fiqih MTsN 2 Jember  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Observasi Penanaman Karakter Religius dan Disiplin pada Kegiatan 

Pembelajaran Fiqih   
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Gambar 4: Wawancara Bersama Bu Ulil, Guru Qur’an Hadits MTsN 2 Jember 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Observasi Penanaman Karakter Religius dan Disiplin pada Kegiatan 

Pembelajaran Qur’an Hadits 
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Gambar 6: Obseravasi kegiatan Pembelajaran Qur’an Hadits ayat tentang Meletarikan 

Lingkungan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar7 : Wawancara bersama Bu Elif, guru Aqidah Akhlak 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8: Observasi Kegiatan Penanaman karakter religius dan disiplin pada kegiatan 

pembelajaran Aqidah Akhlak, tentang menghormati orang tua dan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Observasi Kegiatan Penanaman karakter religius dan disiplin pada kegiatan 

pembelajaran Kewaganegaraan, tentang menghormati orang tua dan guru. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10: Wawancara dengan duru Ekstrakurikuler Tahfiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11: Observasi Kegiatan Tahfidz Oleh Ustad Syaifullah 
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Gambar 12: Wawancara dengan Ustad Muslih (Guru Tahfidz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13: Observasi Kegiatan Tahfidz bersama Ustad Muslih 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 : Observasi Pembiasaan membaca juz 30 tiap pagi dan dilanjut salat Dhuha 

yang diikuti siswi dan guru-guru perempuan jam 06.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15: Observasi Pembiasaan membaca juz 30 tiap pagi dan dilanjut salat Dhuha 

yang diikuti siswa dan guru laki-laki jam 07.00 bergantian dengan siswi  
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Gambar 16: Observasi Kegiatan Salat dhuhur berjamaah siswa MTsN 2 Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17: Observasi Kegiatan Salat dhuhur berjamaah Siswi MTsN 2 Jember yang 

dilanjutkan dengan pemberian kultum oleh sisiwa yang terlambat dan melanggar tattib 
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