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ABSTRAK 

Moh. Asy’ari, 2022. Peran Guru Kelas Dalam Mengembangkan Karakter 
Religius Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana 
Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura. Tesis. 
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Sarjana 
Iniversitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 
Pembimbing I  Dr. H. Abd. Muhith, S. Ag., M. Pd. I Pembimbing 
II Dr. H. Khotibul Umam, MA 

Kata Kunci : Peran guru kelas, Karakter Religius 
Peran guru sangat urgren dalam mengembangkan karakter religius anak 

didik utamanya guru kelas, karena guru kelas sangat berperan aktif dalam 
membimbing dan mendidik serta memahami seluk beluk karakter anak didiknya, 
upaya untuk mengembangkan karakter religius anak didik perlu keterampilan di 
dalam memberikan konten pelajaran melalui berbagai metode dan strategi 
pembelajaran, karena dalam penerapannnya pendidikan karakter membutuh 
pembiasaan, keteladanan. Untuk itu metode, strategi pembelajaran pendidikan 
karakter sangat menentukan dan mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir 
dan prilaku anak didik. 

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Peran Guru Kelas Sebagai 
Pengajar Dalam Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah 
Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 
Pamekasan Madura? (2) Bagaimana Peran Guru Kelas Sebagai Pendidik Dalam 
Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 
Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura? (3) Bagaimana 
Peran Guru Kelas Sebagai Pembimbing Dalam Mengembangkan Karakter 
Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok 
Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura? 

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk Mendeskripsikan Peran Guru Kelas 
Sebagai Pengajar Dalam Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah 
Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 
Pamekasan Madura. (2) Untuk Mendeskripsikan Peran Guru Kelas Sebagai 
Pendidik Dalam Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah 
Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 
Pamekasan Madura. (3) Untuk Mendeskripsikan Peran Guru Kelas Sebagai 
Pembimbing Dalam Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah 
Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 
Pamekasan Madura. 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif, jenis studi kasus. 
Teknik pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumentasi.analisis data 
menggunakan model analisis interaktif (Miles, Hubberman, & Saldana yaitu data 
condensation, data display, conclusion drawing. Uji keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member chek. 
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Hasil penelitian ini: (1) Peran Guru Kelas Sebagai Pengajar Dalam 
Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 
Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura.(a) Penyuaunan 
Perencanaan pelaksanaan pembelajara (b) Pelaksanaan Pembelajaran yang 
terintegrasi (c) Penilaian pembelajaran. (2) Peran Guru Kelas Sebagai Pendidik 
Dalam Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul 
Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura. (a) 
kegiatan rutinitas keagamaan (b) shalat dhuha dan shalat dzuhur berjama’ah (c) 
ekstrakuekuler keagamaan. (3) Peran Guru Kelas Sebagai Pembimbing Dalam 
Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 
Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura (a) pelaksanaan 
bimbingan dalam proses belajar mengajar (b) melalui pelaksanaan bimbingan 
ekstrakurekuler keagamaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

v 
 

ABSTRACT 

Moh. Asy’ari, 2022. The Role of Classroom Teacher in Developing the Religious 
Character of Students at the Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, 
Sana Laok, Waru, Pamekasan, Madura. Thesis. The Teacher of 
Madrasah Ibtidaiyah Education Department Postgraduate Program. 
The State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 
Advisor I  Dr. H. Abd. Muhith, S. Ag., M. Pd. I Advisor II Dr. H. 
Khotibul Umam, M.A. 

Keywords: The Role of Classroom Teacher, Religious Character 
The role of the teacher is very urgent in developing the religious character 

of students, especially classroom teachers, because class teachers play an active 
role in guiding and educating and understanding the ins and outs of the character 
of their students, efforts to develop the religious character of students need skills 
in providing lesson content through various methods and methods. learning 
strategy, because in its application character education requires habituation, 
example. For this reason, the method, character education learning strategy is very 
decisive and has a major influence on the mindset and behavior of students 

The focus of this research were (1) What is the classroom teacher's role as 
a teacher in developing the religious character of students at Madrasah Ibtidaiyah 
Khairul Anwar, Sana Laok, Waru, Pamekasan, Madura? (2) What is the role of 
classroom Teacher as educators in developing the religious character of students 
at Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, Waru, Pamekasan, Madura? 
(3) What is the role of the classroom teacher as an advisor in developing the 
religious character of students at Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 
Waru, Pamekasan, Madura? 

The aims of this study: (1) To describe the classroom teacher's role as a 
teacher in developing the religious character of students at Madrasah Ibtidaiyah 
Khairul Anwar, Sana Laok, Waru, Pamekasan, Madura. (2) To describe the role of 
classroom teachers as educators in developing the religious character of students 
at Khairul Anwar Madrasah Ibtidaiyah, Sana Laok, Waru, Pamekasan, Madura. 
(3) To describe the role of the class teacher as a advisor in developing the 
religious character of students at the Khairul Anwar Islamic Senior High School, 
Sana Laok, Waru, Pamekasan, Madura. 

This research used a qualitative approach. The type of the research was 
case study. Data collection techniques were observation, interviews and 
documentation. Data analysis used an interactive model (Miles, Hubberman, & 
Saldana), such as data condensation, data display, and concluding. Test the 
validity of the data using source triangulation, technique triangulation, and 
member check. 
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The results of this study: (1) The role of the classroom teacher as a teacher 
in developing the religious character of students at Madrasah Ibtidaiyah Khairul 
Anwar, Sana Laok, Waru, Pamekasan, Madura. (a) Planning for learning 
implementation (b) Integrated learning implementation (c) Learning assessment. 
(2) The role of class teachers as educators in developing the religious character of 
students at Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, Waru, Pamekasan, 
Madura. (a) religion routine activiteis (b) pray dhuha and dzuhur together (c) 
religion  extracurricular.  (3) the role of the class teacher as an advisor in 
developing the religious character of students at Madrasah Ibtidaiyah Khairul 
Anwar, Sana Laok, Waru, Pamekasan, Madura (a) implementation of guidance in 
the learning process (b) through the implamentation religeous extracurricular 
guidance 
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 ملخص البحث

لمدرسة لفصل في تطویر الشخصیة الدینیة للطالب با. دور معلم ا۲۰۲۲، محمد أشعري
االبتدائیة اإلسالمیة خیر األوار بقریة ساناالوك وارو بامیكاسان مادورا. بحث 

 المدرسي تربیة قسم بجمبر الحكومیة االسالمیة بالجامعة العلیا الدراسات برنامج. علمي
 الحكومیة االسالمیة صدیق أحمد حاج كیاھي جامعة العلیا الدراسات ببرنامجاالبتدائیة  المدارس
) ۲) الدكتور الحاج عبد محیط الماجستیر، و(۱تحت االشراف: (. جمبر

 الدكتور الحاج خطیب األمم الماجستیر.
 دور معلم الفصل، والشخصیة الدینیةالكلمات الرئیسیة: 

، دور المعلم ملح للغایة في تنمیة الشخصیة الدینیة للطالب ، وخاصة معلمي الفصل 
دوًرا فعاالً في توجیھ وتعلیم وفھم خصوصیات وعمومیات الفصل بصفتھ ألن معلمي 

شخصیة طالبھم ، وجھود تنمیة الشخصیة الدینیة من الطالب یحتاجون إلى مھارات في 
تقدیم محتوى الدرس من خالل أسالیب وطرق مختلفة.استراتیجیة التعلم ، ألن تعلیم 

، على سبیل المثال. لھذا السبب ، تعتبر الطریقة الشخصیة في تطبیقھ یتطلب التعود 
 واستراتیجیة تعلم تعلیم الشخصیة حاسمة للغایة ولھا تأثیر كبیر على عقلیة وسلوك الطالب

) كیف دور معلم الفصل بصفتھ مدرسا في تطویر ۱إن تركیز ھذا البحث ھو (
ار بقریة ساناالوك وارو لمدرسة االبتدائیة اإلسالمیة خیر األوالشخصیة الدینیة للطالب با

كیف دور معلم الفصل بصفتھ مربیا في تطویر الشخصیة الدینیة ) ۲بامیكاسان مادورا؟ و(
لمدرسة االبتدائیة اإلسالمیة خیر األوار بقریة ساناالوك وارو بامیكاسان مادورا؟ للطالب با

للطالب كیف دور معلم الفصل بصفتھ مدرسا ومربیا في تطویر الشخصیة الدینیة ) ۳و(
 لمدرسة االبتدائیة اإلسالمیة خیر األوار بقریة ساناالوك وارو بامیكاسان مادورا؟با

) وصف دور معلم الفصل بصفتھ مدرسا في تطویر ۱ویھدف ھذا البحث إلى: (
لمدرسة االبتدائیة اإلسالمیة خیر األوار بقریة ساناالوك وارو الشخصیة الدینیة للطالب با

وصف دور معلم الفصل بصفتھ مربیا في تطویر الشخصیة الدینیة ) ۲بامیكاسان مادورا؛ و(
لمدرسة االبتدائیة اإلسالمیة خیر األوار بقریة ساناالوك وارو بامیكاسان مادورا؛ للطالب با

وصف دور معلم الفصل بصفتھ مدرسا ومربیا في تطویر الشخصیة الدینیة للطالب ) ۳و(
 وار بقریة ساناالوك وارو بامیكاسان مادورا.لمدرسة االبتدائیة اإلسالمیة خیر األبا

استخدم الباحث في ھذا البحث مدخال كیفیا مع نوع البحث دراسة الحالة. وطریقة 
تحلیل البیانات بإستخدام نماذج تحلیل جمع البیانات ھي المقابالت والمالحظة والتوثیق. و

. واالستنتاجض البیانات ، وھي تكثیف البیانات وعرمیلز وھوبرمانبیانات جوني سالدانا و
 المصدر، والتثلیث التقني وفحص األعضاء.تثلیث وصحة البیانات المستخدمة ھي 

دور معلم الفصل بصفتھ مدرسا ) أن ۱أما النتائج التي حصل علیھا الباحث فھي: (
لمدرسة االبتدائیة اإلسالمیة خیر األوار بقریة في تطویر الشخصیة الدینیة للطالب با

(أ) تخطیط التدریس، و(ب) تنفیذ التعلیم المتكامل،  ھو ارو بامیكاسان مادوراساناالوك و
دور معلم الفصل بصفتھ مربیا في تطویر الشخصیة الدینیة ) أن ۲و(ج) تقویم التعلیم. و(

لمدرسة االبتدائیة اإلسالمیة خیر األوار بقریة ساناالوك وارو بامیكاسان مادورا للطالب با
مط، و(ب) الصالة الضحى و الصالة الظھر جماعة، و(ج) األضافیة (أ) األنشطاة الن ھو

دور معلم الفصل بصفتھ مدرسا ومربیا في تطویر الشخصیة الدینیة للطالب ) أن ۳الدنیة. و(
(أ)  لمدرسة االبتدائیة اإلسالمیة خیر األوار بقریة ساناالوك وارو بامیكاسان مادورا ھوبا

 و(ب) األنشطاة اإلضافیة الدنیةتنفید التةجیھ في عملیة التعلیم 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan adalah penting bagi manusia, pendidikan dapat 

membantu manusia menjadi orang yang berguna, pendidikan dapat 

memberikan hidup yang berkualitas baik dan bermartabat. Oleh sebab itu 

Sofyan menguraikan pendapat Kompri bahwa pendidikan dapat 

menjadikan manusia hidup lebih berguna dan bermakna dalam menjalani 

hidupnya, sehingga derajatnya hidupnya menjadi lebih baik dan 

bermanfaat.1 

Islam yang pada prinsipnya mengandung ajaran moralitas manusia 

dipandang sebagai individu yang mampu dalam menjalankan nilai-nilai 

agama dalam kehidupannya. Oleh sebab itu apabila manusia hampa dari 

nilai-nilai itu, maka akan merasakan kehidupan yang jauh dari sunnatullah 

yang pada dasarnya terkandung dalam doktrin Islam itu sendiri untuk 

dijadikan pedoman dari sebuah proses pendidikan yang berlangsung 

selama nyawa ada dalam kandungan badan.2  

Nabi Muhammad Saw sebagai penyampai ajaran Allah kepada 

hamba-hamabanya dengan membawa misi untuk menyempurnakan akhlak 

atau moral. Hal ini bisa dilihat dari sabda beliau dalam bentuk hadist qauli 

yang diceritakan oleh Abu Hurairah ra yang berbunyi 

                                                             
1 Sofyan, M.Japar & Zulela, Implemntasi Pendidikan Karakter, (Surabaya: CV. Jakad Publing, 
2018,), 1 
2 Bunyamin, Implkementasi Strategi Pembelajaran Nabi Muhammad, (Jakarta: Uhamka press, 
2017), 1-2. 

1 
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عن أبي ھریرة رضي أہلل عنھ قال قال رسول أہلل صلي أہلل علیھ وسلم : أنما 

 (رواه البیحقي) بعثت ألتمم مكارم األخالق

Artinya: sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak 

(H.R Baihaqi)3 

Sedangkan Imam Jalauddin al-Shuyuthi dalam karyanya yang 

berjudul Jami’ul Hadits yang diceritakan oleh Ahmad ibn Hambal adalah 

 (رواه أحمد) م صالح أألخالقأنما بعثت ألتم

Artinya: sesungguhnya Aku diutus untuk menyempurnakan 

kebaikan akhlak4 (H.R Imam Ahmad)  

Hadits di atas memberikan pengertian dan pemahaman bahwa 

Islam merupakan agama yang membawa ajaran moralitas dan akhlak 

mulia, sehingga terutusnya Nabi Muhammad Saw merupakan teladan 

dalam pendidikan karakter yang baik bagi seluruh umatnya.  

Peran pendidikan nasional adalah untuk mengembankgan potensi 

anak didik supaya terbentuk manusi yang yang beriman dan takwa kepada 

Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. 5Hal ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan harus sistematis, terorganisir guna tercapainya 

tujuan pendidikan tersebut. 

Proses pendidikan selama ini tidak seimbang, dalam artian proses 

pendidikan yang terjadi lebih berorientasi pada ranah kognitif dan 
                                                             
3 Al-Baihaqi, al-Sunanul kubra lil Baihaqi juz. 10 191 No Hadist 21301.  
4 Ahmad Ibn Hambal Sunan Imam Ahmad, Juz 2, 381 No. Hadits 8939. 
5 Dada Nurl Haq & Wawan Kurniawan, Penembanan Karakter Religius di Sekolah, (Jawa Tengah: 
CV. Amerta Media, 2020), 2 
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kurangnya kapasitas yang menyentuh ranah afektif, sehingga 

mengakibatkan pudarnya rasa saling menghargai dan salin menghormati 

antara satu dengan lainnya.6 Adanya peristiwa tingkah laku anak didik 

yang tidak memperlihatkan nilai-nilai pendidikan karakter seperti 

memudarnya sopan santun, rasa hormat ini menunjukkan bahwa 

pembentukan karakter belum tercapai.7   

Berdasarkan hal tersebut Zubaedi mengatakan bahwa semua elmen 

masyarakat setuju untuk mengatasi persoalan dekandensi moral tersebut 

melalui pendidikan karakter. Lebih lanjut Zubaedi menegaskan bahwa 

tindakan-tindakan tersebut masuk dalam kategori gawat yang perlu diatasi 

sesegera mungkin.8 Keberadaan karakter bangsa yang sangat 

mengkhawatirkan ini mendapat perhatian pemerintah dengan upaya 

mengambil lankah untuk mengembangkan dan membangun sumber daya 

manusia agar terwujud bangsa yang mempunyai karakter. Terbukti dengan 

adanya misi pembangunan nasional yang memposisikan pendidikan 

karakter sebagai misi pertama dan utama. Untuk mewujudkan visi 

pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam rancangan 

pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025 yaitu terwujudnya 

karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berkhlak mulia dan bermoral 

berdasarkan pancasila yang dicirikan dengan watak dan prilaku manusia 

masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
                                                             
6 Ni Putu Suwardani, Quo Vadis Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa yang 
bermatabat, (Bali: UNHI Press, 2020), 3 
7 Ni Putu, Quo Vadis Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa yang bermatabat, 3 
8 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasiya dalam lembaga Pendidikan, ( 
Jakarta: Kencana Ptenada Media Group, 2013), 4. 
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yang maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi iptek9   

Beberapa kasus yang muncul ini membuktikan bahwa Pendidkan 

karakter belum sepenuhnya mampu mewujudkan dan membangun karakter 

yang baik. Maka dari itu dibutuhkan sebuah pemahaman, penghayatan dan 

pembudayaan serta pengamalan nilanai-nilai kebaikan yang bersumber 

dari nialai-nilai universal agama yang absolut.10 Lebih lanjut Ni Putu 

menjelaskan bahwa pendidikan karakter harus lebih di implentasikan 

untuk memberikan solusi, agar dalam penanganan krisis karakter tersebut 

menjadi lebih komprehensif, sehinngga solusi yang diberikan berdasarkan 

tepat sasaran. 

Pendidikan karakter merupakan asas yang paling utama bagi anak 

didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Utamanya bagi guru yang 

bertanggung jawab di bidang pelajaran agama, namun tugas untuk 

mewujudkan karakter anak didik bukan hanya tugas guru agama akan 

tetapi tugus semu elmen sekolah seperti guru kelas, kepala sekolah, dan 

lainnya, sehingga cita-cita dari tujuan penddidikan nasional dapat terwujud 

sebagaimana tertulis adalam undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 3 

yang bermaksud untuk mengembangkan potensi anak didik supaya 

menjadi nanusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis 

                                                             
9 Republik Indonesia, Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa (Jakarta: Kemko 
Kesejahteran Rakyat, 2010), 1. 
10 Ni Putu Suwardi, Quo Vadis Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa yang 
Barmatabat, (Bali: UNHI Press, 2020), 12. 
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dan bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bangsa, negara dan agama11, 

yang kemudian dipertegas melalui peraturan menteri pendidikan dan 

kebudayaan no 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter 

bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam 

pendidikan karakter yang meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, 

disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa inin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menharai prestasi, komonikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan 

bertanggung jawab.12 

Menurut Zubaedi pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk 

kepribadian yang baik. Jadi pendidikan karakter merupakan sarana dalam 

menguatkan dan mengembangkan serta mewujudkan nilai-nilai tertentu 

sehingga terlaksana dalam bentuk aktivitas sehari-hari anak didik, 

terwujudnya karakter baik berbentuk tingkahlakunya baik saat sekolah 

maupun setelah lulus dari sekolah13. 

Pendidikan karakter di madrasah Ibtidaiyah harus mendapatkan 

perhatian yang ekstra untuk mewujudkan prilaku mulia anak didik yang 

tangguh, karena apabila pendidikan karakter di tingkat sekolah dasar tidak 

dilakukan secara intensif maka, akan sangat sulit untuk membentuk dalam 

wujud nyata prilaku baik, sehingga diperlukan pemberian pemahaman 

akan pentingnya sebuah nilai-nilai kebajikan level pendidikan yang lebih 

                                                             
11 Tedi Supriyadi, Model Pembelajaran Internalisasi Iman dan Takwa dalam Pembelajaran PAI 
Untuk Usia Sekolah Dasar, (Jurnal, Mibar Sekolah Dasar, Vol. 3, 02, 2016), 193. 
12 Permendikbud, Penguatan Pendidikan Karakter, No. 20 Tahun 2018 
13 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasiya dalam lembaga Pendidikan, 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 17. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

6 
 

tinggi maupun dalam kehidupan sehari-hari.14 Sejalan dengan pendapat 

Rohedi bahwa pendidikan karakter tahap pembelajarannya harus diberikan 

dan mulai sejak sekolah tingkat Dasar, jika pendidikan karakter tidak 

diajarkan pada sekolah tingkat dasar, maka untuk mengubah karakternya 

akan sulit15. 

Peran guru sangat urgren dalam mengembangkan karakter religius 

anak didik utamanya guru kelas, karena guru kelas sangat berperan aktif 

dalam membimbing dan mendidik serta memahami seluk beluk karakter 

anak didiknya, upaya untuk mengembangkan karakter religius anak didik 

perlu keterampilan di dalam memberikan konten pelajaran melalui 

berbagai metode dan strategi pembelajaran, karena dalam penerapannnya 

pendidikan karakter membutuh pembiasaan, keteladanan. Untuk itu 

metode, strategi pembelajaran pendidikan karakter sangat menentukan dan 

mempunyai pengaruh besar terhadap pola pikir dan prilaku anak didik. 

Khilifatul laela dan Ayu Arimbi, berpendapat pihak sekolah 

utamanya guru untuk untuk mewujudkan prilaku yang bermoral anak didik 

harus bersinergi dengan pihak keluarga dan masyarakat. Senergitas antara 

pihak sekolah, orang tua dan masyarakat akan melahirkan lingkungan 

belajar yang aman, nyaman serta menyenangkan, karena lingkungan yang 

aman, nyaman dan menyenangkan dapat membantu anak didik menjadi 

                                                             
14 Sufyan Mustoip, Muhammad Jafar, Zulela, Implementasi Pendidikan Karakter, (Surabaya: CV. 
Jakad Publising, 2018), 4. 
15 Edi Rohendi, Pendidikan Karakter di Sekolah (UPI: Jurnal Pendidikan Dasar, 2016), 2. 
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generasi muda yang berkualitas tinggi16. Dengan demikian untuk 

melaksanakan kebiasaan karakter religius harus bersinergi dengan pihak 

terkait, yaitu guru, orang tua, masyarakat serta pihak-pihak yang 

mempunyai andil dalam dunia pendidikan. 

Guru sebagai pendidik sekaligus pembimbing anak didik nya agar 

selalu berupaya seoptimal mungkin dalam mewujudkan karakter religius 

anak didik melalui pembelajaran, selain lewat pembelajaran guru harus 

memahami krakteristik anak didiknya, Kohlberg mengatakan dalam 

Aunurrahman17 bahwa untuk menguatkan perkembangan aspek afeksi 

harus dilakukan dengan cara memahami tahapan-tahapan perkembangan 

moral anak didik. Oleh sebab itu tujuan pendidikan moral atau karakter 

adalah untuk mendorong agar anak didik dapat mengembangkan moralnya 

lebih lanjut. Dengan demikian guru tidak hanya fokus terhadap pemberian 

materi saja akan tetapi guru harus mendorong anak didiknya bagaimana 

caranya supaya terus menurus mengembangkan intelektualnya dan 

perubahan-perubahan tingkah lakunya menuju pada tahap lanjut. 

Pembinaan pendidikan agama dan akhlak mulia untuk anak didik 

yang diperlukan di sekolah perlu mengutamakan pembiasaan dan 

pembudayaan pengamalan agama dan akhlak mulia. Kegiatan pembiasaan 

pengamalan keagamaan disekolah yang selama ini berkembang baru 

sebatas dalam rupa kegiatan pembacaan kitab suci agama dan pelaksanaan 

                                                             
16 Khilifatul laela dan Ayu Arimbi, Pembentukan Karakter Religius iswa Melalui Pembiasaan 
Shalawat dan Asmaul Husna di SDN 2 Setu Kulon, (Prosiding dan webinar Standarisasi 
Pendidikan Sekolah Dasar Menuju Era Human Society, ceribon 28 Juni 2021). 
17 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta 2016), 60. 
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peribadatan seprti shalat wajib berjamaah di sekolah. Pembudayan akahlak 

mulia tersebuh lebih diutamkan dalam konteks interaksi anak didik dengan 

menerapkan nilai-nilai sopan santun, senyum, salam, sapa,. Untuk 

kepentingan pembiasaan dan pembudayaan pendidikan agama dan akhlak 

mulia ternyata diperlukan dukungan pengadaan sarana dan prasarana ibdah 

sebagai pilihan berikutnya. kegiatan pengamalan agama di sekolah itu 

diyakini dapat menumbuhkan rasa syukur dan ketaatan anak didik kepada 

Tuhan Yang Maha Esa serta dapat lebih menghargai keberadaan orang lain  

di sekitar anak didik18 

Berdasarkan fakta menunjukkan bahwa prilaku yang menyalahi 

aturan agama, budaya dan negara, dalam pandangan Paisol Burlian19 

merupakan produk atau akibat atau hasil dari pergolakan komflik sosial, 

konflik pribadi sehingga muncullah tindakan atau prilaku yang merugikan, 

dalam pandangan masyarakat prilaku yang menyimpang tersebut 

mendapatkan reaksi penolakan yang jelas-jelas membutuh penaganan yang 

serius guna untuk memulihkan kembali prilaku atau karakter yang baik. 

Oleh sebab itu, pendidikan karakter wajib diimplementasikan secara 

eksplisit atau terencana, fokus dan lebih komfrehensif supaya terwujud 

anak didik yang berkarakter dan berkualitas tinggi serta bermartabat,. 

dengan itu guru mempunyai peran yang sangat komplit, yaitu sebagai 

orang tua, sebagai mentor, sebagai model dengan hal ini guru harus 

                                                             
18 Udin S. Winatapura & Sri Setiono, Pedoman Umum Penggalian dan Perwujudan Nilai Akhlak 
Mulia Sebagai Bagian Penguatan Pendidikan Karakter, (Kemendikbud Diroktorat Jendral 
Pendidikan Dasar dan Menegah, 2017), 2. 
19 Paisol Burliab, Patalogi Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 30. 
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mempunyai kemampuan yang komplit juga dengan cara menguasai 

berbagai metode dan strategi serta pendekatan dalam mengajar. 

Penting dijadikan acuan oleh guru, terlebih bagi guru yang 

memegang pelajaran yang berkaitan dengan perkembangan moral, bahwa 

sesungguhnya karakter tidak cukup hanya dilakukan dengan cara merayu 

anak didik, akan tetapi harus dilakukan dengan cara modelleng.20 Karena 

guru adalah panutan bagi anak didiknya maka tentunya seorang harus 

memberikan teladan yang baik dan menyenangkan.  

Globalisasi merambah keberbagai aspek tidak terkecuali dunia 

pendidikan, globalisasi komptemporer mempunyai pengaruh terhadap 

prilaku anak didik di sekolah, sehingga dapat merubah prilku anak didik 

yang tidak terkontrol oleh ajaran agama, sebagaimana pengamatan awal di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar terdapat anak didik yang berpilaku 

tidak sesuai dengan aturan agama seprti bertutur kata tidak sopan, makan 

sambil lari, buang sampah bukan pada tempatnya, lewat di depan kantor 

guru yang tanpa permisi, sesama teman kurang begitu empati ketika ada 

yang terpleset ditertawakan, pada saat pelaksanaan shalat berjamaah masih 

harus dijaga secara ketat oleh guru dengan cara bergantian.21 

Fakta di atas menunjukkan bahwa prilaku anak didik ini sudah 

menyalahi dan tergolong melanggar nilai-nilai ajaran agama serta tidak 

mengindahkan aturan sekolah yang telah ditetapkan dan diputuskan 

bersama oleh pihak sekolah. Anak didik yang terekam prilakunya di atas 

                                                             
20 Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta 2016), 61. 
21 Observasi, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, 04 Februasi 2022 
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membutuhkan pertolongan untuk mengatsinya.  Maka dari itu peran guru 

memberikan solusi aktif dan positif untuk menyelasaikan masalah ini, 

supaya anak didik mempunyai karakter yang dan menghormati guru, cinta 

sesama,menharai orang lain dan peduli teman sebaya dan linkungan 

Prilaku anak didik tersebut termasuk dalam kategori prilaku yang 

menyimpang. Paisol Burialian22 mengatakan bahwa Prilaku yang 

menyipang itu pada hakekatnya dapat merugikan dirinya sendiri serta 

dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun secra psikis. Prilaku 

anak didik di atas menurut Sudarsono sebagaimna dikutip oleh Sulhan 

Fauzi23 tergolong perbuatan nakal yang sifatnya melawan arah hukum, 

sosial dan melanggar aturan agama. Prilaku menyimpang dan prilkau nakal 

perlu diatasi dengan cara melakukan pendekatan secara personal, 

pembinaan moral, dan pertolongan-pertolongan yang sifatnya 

membangkitkan dan mewujudkan motivasi perubahan prilakunya kerah 

yang lebih positif yang baik. 

Setiap madarasah mempunyai cara dan strategi masing-maasing 

dalam menanamkan dan mengembangkan karakter religius anak didik. 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura merupakan madrasah yang secara 

keseluruhan telah melaksanakan pengembangan karakter religius anak 

didik, namun kurang optimal dalam memfungsikan tugas dan peran dari 

                                                             
22 Paisol Burliab, Patalogi Sosial, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 30. 
23 Sulhan Fauzi, Internalisasi Nila-nilai Pendidikan Islam dalam Peningkatan Karakter Reliogius 
di Mts Negeri 1 Kulon Progo, (Tesis UII, Yogyakarta, 2018), 5. 
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guru kelas, sehingga pengembangan karakter religius anak didik bisa 

dikatakan stagnan tidak berkembang. 

Sebetulnya pembinaan karakter religius anak di sini sudah di 
laksanakan, namun kurang optimal, sehingga perlu adanya kegiatan 
atau program yang dapat membantu terhadap perkembangan 
karakter religius anak didik. 24 

 
Oleh sebab itu pengembangan karakter religius anak didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura perlu di upayakan dan di implementasikan. 

Hal ini seperti yang dikatakan oleh guru kelas 3 Madrasah Ibtidaiayah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 

Madura bahwa: 

Pengembangan karakter religius anak didik sangat penting, sebab 
karakter religius merupakan pondasi penguat bagi anak-anak dalam 
menentukan jati dirinya di masa mendatang. Untuk itu di madrasah 
kami ini berinsiatif memberikan kegiatan dan program serta 
pembelajaran dan bimbingan yang dapat membantu anak didik 
dalam mengembangkan karakter religiusnya sehingga tercetak 
genarasi yang berkalakul kariamah yang mempuni25 

Berdasarkan pegamatan awal di Madarasah Ibtidaiyah Khairul 

Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan madura 

sebagai lokasi penelitian, peran guru sebagai pengajar, pendidik dan 

pembimbing belum terealisasi sepenuhnya, sehinga belum menjamah pada 

aspek pembentukan, penanaman dan pengembangan karakter religius anak 

didik. Karena dalam proses pembelajaran lebih kepada ranah kognitif. 

Sehingga terjadi rendahnya kualitas karakter anak didik.26   

                                                             
24 Wawancara, Abd Wakil, 04 Februasi 2022 
25 Wawancara, Mohasan, 04 Februasi 2022 
26 Observasi, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, 04 Februasi 2022 
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Dari pemaparan di atas, maka penting sekali untuk dilakukan 

penyelidikan atau penelitian guna untuk mnegetahui secara mendalam 

problema-problema yang ada di Madrasah Ibtidaiyah tersebut yang 

berkaiatan dengan perkembangan karakter religius di lemabaga pendidikan 

Islam. Dengan demikian peneliti mengangkat judul dalam tesis ini “Peran 

Guru Kelas dalam Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, 

Peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Guru Kelas Sebagai Pengajar dalam Mengembangkan 

Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa 

Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura? 

2. Bagaimana Peran Guru Kelas Sebagai Pendidik dalam 

Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura?  

3. Bagaimana Peran Guru Kelas Sebagai Pembimbing dalam 

Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka tujuan peniliatian 

ini adalah: 

1. Untuk Mendeskripsikan Peran Guru Kelas Sebagai Pengajar Dalam 

Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura. 

2. Untuk Mendeskripsikan Peran Guru Kelas Sebagai Pendidik Dalam 

Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura. 

3. Untuk Mendeskripsikan Peran Guru Kelas Sebagai Pembimbing Dalam 

Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura. 

D. Manfaat Peneltian  

Dalam sebuah proses penelitian pasti ada manfaat, adapun manfaat 

dalam penelitian ini terdapat dua kategori yaitu manfaat secra teoritis dan 

manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik, menguatkan 

serta memperluas khazanah dan gagasan tentang pentingnya 
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penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang didalamnya mengandung  

pendidikan karakter religius yang secara fokus mewujudkan tujuan 

pedidikan, baik tujuan pendidikan nasional, Institusional maupun 

tujuan agama Islam.  

b. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat 

membuka dan menambah wawasan keilmuan peneliti, khususnya 

bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya untuk 

dapat menambah referensi dan dikembangkan dengan penelitian 

yang berbeda. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember, hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan literatur kampus, baik 

berupa pengembangan dalam menulis buku, jurnal dan produk karya 

tulis ilmiah lainnya.  

b. Bagi pihak Lembaga Pendidikan Islam Khairul Anwar diharapkan 

penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan pengembangan 

dan inovasi secara berekelanjutan  dalam melaksanakan pendidikan 

karakter religius dalam mewujudkan prilaku yang penuh 

bertanggung jawab. 

c. Bagi pemerintah terkait diharapkan memberikan support kebijakan 

yang memihak, memadai, dan berkesinambungan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan isalam. khususnya pendidikan karakter 

terutama karakter religius anak didik. 
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E. Definisi Istilah 

Pembahasan dalam tesis ini berjudul “Peran Guru Kelas dalam 

Mengembangkan Karakter Religius Siswa di Madsah Ibtidaiyah Khairul 

Anwar Desa Sana Laok kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura”. 

Supaya tidak menimbulkan multi tafsir yang kurang tepat pada kata-kata 

yang digunakann dalam tesis ini, maka penulis terlebih dahulu 

mengemukakan beberapa definisi istilah yang berkaitan dengan judul 

tersebut, yakni: 

1. Peran Guru Kelas 

Peran guru kelas dalam penelitian ini adalah merupakan 

tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh guru kelas dalam 

mengembangkan karakter religius anak didik 

2. Karakter Religius 

Karakter religius yang dimaksud adalah prilaku dan sikap yang 

patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. 

3. Guru kelas Sebagai Pengajar 

Guru kelas sebagai penagajar yang dimaksud adalah membantu 

anak didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang 

belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi 

standart yang dipelajari. 

4. Guru kelas Sebagai Pendidik 

Guru kelas sebagai pendidik yang dimaksud adalah berarti 

mengubah prilaku anak didik pada arah yang lebih baik.  
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5. Guru Kelas Sebagai Pembimbing 

Guru Kelas Sebagai Pembimbing yang dimaksud adalah 

Pemberian bantuan seorang guru pada  anak didik supaya dapat 

mengenali dirinya, baik potensi maupun kelemahannya agar dapat 

mengambil keputusan dan dapat bertanggung jawab dalam menentukan 

jalan hidupnya atau memecahkan sendiri kesulitan yang dihadapi serta 

dapat memahami lingkungannya secara tepat sehingga dapat 

memperoleh kebahagiaan hidupnya.  

Berdasarkan uraian definisi istilah tersebut yang dimaksud 

dengan peran guru kelas dalam mengembangkan karakter religius siswa 

dalam tesis ini adalah segala bentuk tindakan dan aktivitas  yang 

dimiliki guru kelas dalam upaya mengembangkan, karakter relegius 

anak didik yang taat pada ajaran agam yang di anutnya melalui 

perannya sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

tesis yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.27 Maka 

dibuat sistematika pembahasan oleh peneliti sebagai berikut : 

Bab satu Pendahuluan. Bagian ini memuat komponen dasar 

penelitian yakni konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah,  metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan 

                                                             
27 Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Jember : IAIN Jember 
Press, 2018), 48.  

http://www.rijal09.com/2016/04/pengertian-kesulitan-belajar-siswa.html
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Bab dua Kajian Kepustakaan. Bagian ini berisi ringkasan kajian 

terdahulu yang memiliki kaitan atau relevansi dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti , pada kajian kepustakaan juga memuat kajian 

teori. 

Bab tiga Metode Penelitian. Bagian ini memuat pembahasan 

tentang metode yang akan digunakan meliputi: pendekatan dan jenis 

penelitian, lokasi peneltian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, 

keabsahan data serta tahapan dalam penelitian. 

Bab empat Penyajian Data dan Analisis Data. Bagian ini memuat 

pembahasan tentang penguraian data dan hasil penelitian tentang 

permasalahan yang telah dirumuskan, melipupti: gambaran objektif 

penelitian,penyajian data dan analisis. 

Bab lima Pembahasan, Bagian ini membahas temuan-temuan 

penelitian yang sudah dijelaskan pada bab empat yang bertujuan 

menjawab analisis data peran guru kelas dan metode yang digunakan oleh 

guru kelas dalam meujudkan karakter religius siswa. masalah penelitian 

menafsirkan temuan penlitian untuk kemudian diintegrasikan kedalam 

pengetahuan yang padu, memodifikasi teori yang ada, serta menjelaskan 

implikasi lain dari hasil penelitian.  

Bab enam Penutup, bagian ini memuat kesimpulan dari 

pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta berisi saran 

konstruktif bagi pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan penelitian dalam tesis ini terlebih dahulu 

peneliti mengkaji serta membaca beberapa penlitian atau leteratur yang 

ada relevansinya dengan penelitian ini. Itulah alasan yang membuat 

peneliti, karena dalam setiap penelitian pasti ada keunikan tersendiri di 

dalamnya, dengan demikian maka dalam penelitian ini akan dipaparkan 

penelitian terdahulu untuk dijadikan dasar dalam penelitian lebih lanjut. 

Adapun hasil penelitian terdahulu ada yang berupa penelitian berbentuk 

tesis, jurnal. Bebrapa penelitian diantaranya adalah: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Faizatun Nuraniyah 

dengan judul “Strategi Guru Dalam Menanamkan Karakter Religius dan 

Disiplin Siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Jember Tahun Ajaran 

2018/2019 IAIN Jember. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian diskriftip, dan hasil dari 

proses penelitiannya bahwa strategi menanamkan karakter religius dan 

disiplin siswa melalui kegiatan kurikuler yang meliputi (a) memasukkan 

nilai-nilai karakter dalam bentuk bahan ajar, (b) suppotr dan kontrol kepala 

sekolah pada guru agar selalu berinovasi, (c) Penguatan karakter religius 

dan disiplin, (d) tahapan pembelajaran melalui 3 tahap yaitu kegiantan 

pendahuluan, inti dan penutup. Selanjutnya startegi guru dalam 

menanamkan karakter religus dan disiplin siswa melalui kegiatan 

18 
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intrakurikuler yang meliputi (a) tahfidz al-Qur’an juz 30 dan pembacaan 

asmaul husna dipagi hari terus dilanjut dengan shalat dhuha berjamaah, (b) 

memberikan kultum terhadap siswa. Pada tahap selanjutnya strategi guru 

dalam melibatkan orang tua untuk menanamkan karakter religius pada 

siswa adalah (a) membangun sikap kekeluargaan anatara pihak sekolah 

dengan orang tua siswa, (b) orang tua siswa dilibatkan dalam proses 

evaluasi dalam penanaman karakter religius dan disiplin siswa, (c) 

meningkaktkan daya komonikasi serta memamfaatkan teknologi di media 

sosial.1 

Adapaun persamaan atara penelitian ini adalah tentang karakter 

religius, perbedaannya adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh 

Faizatun Nuraniyah terletak pada strategi guru dalam menanamkan 

karakter religius, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada peran 

guru kelas sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing dalam 

mengembangkan karakter anak didik.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sulhan Fauizi mahasiswa 

pascasarjana Universitas Islan Indonesia Yogyakarta dengan judul 

“Internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam meningkatkan karakter 

religius di Mts negeri 1 Kulon Progo, Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa implementasi internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

peningkatan karakter religius di MTs Negeri 1 Kulon Progo dilakukan 

melalui tahap tranformasi nilai, transaksi nilai dan transinternalisasi nilai 
                                                             
1 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. 
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dengan menggunakan metode nasehat, keteladanan, pembiasaan dan 

hukuman. Implikasi internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

peningkatkan karakter religius di MTs Negeri 1 Kulon Progo yaitu 

meningkatnya pengetahuan dan pemahaman agama siswa, meningkatnya 

kesadaran dalam beribadah siswa dan meningkatnya perubahan dalam 

sikap dan perilaku siswa.2 

Penelitian yang dilakukan oleh sulhan Fauzi mempunyai kesamaan 

dengan penelitian ini dalam aspek karater religius siswa, sedangkan 

perbedaanya adalah implementasi dari internalisasi nilai-nilai karakter 

relgius, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran seorang guru kelas 

dalam mengambangkan karkter religius anak didik, selain hal ini yang 

menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdaulu terletak 

pada lokasi penelitian. 

Ktiga, penelitian yang dilakukan oleh Dody Wisona mahasiswa 

pascasarja Universitas Muhammaddiyah Malang tahun 2020 dengan judul 

“Pemebentukan Karakter Religius di Sekolah Dasar (SD) Muhmmaddiyah 

Tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur” dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sedangkan 

untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi, analis datanya dengan menggunakan tehknik 

kondensasi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitan 

menunjukan bahwa penanaman nilai–nilai karakter religius di SD 

                                                             
2 Sulhan Fauzi, Internalisasi nilai-nilai pendidikan islam dalam meningkatkan karakter religius di 
Mts negeri 1 Kulon Progo, Tesis 2018. 
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Muhammadiyah Tanjung Redeb dilaksanakan berlandaskan pada aspek 

psikologis yang mengacu pada kondisi perilaku peserta didik, aspek 

teologis yang bersumber pada ajaran agama Islam, dan aspek 

konstitusional yang berdasarkan pada aturan negara. Sedangkan model 

penananam nilai–nilai karakter religius yang diterapkan di SD 

Muhammadiyah Tanjung Redeb meliputi moral modeling (memberikan 

keteladanan moral), moral knowing (memberikan pengetahuan moral), 

habituasi (pembiasaan), dan moral acting (mempraktikkan moral) yang 

dikemas dalam program yang terintegrasi dan berkelanjutan.3 

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

sama Mebahas tentang karakter religius. Sedangkan perbedaanya adalah 

Penelitian terdahulu disni lebih kepada indetifikasi serta pengelolaan 

penguatan pendidikan karakter religius, sedangkan dalam penelitian ini 

adalah peran guru dalam mengembangkan karakter religius anak didik. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Cintiya fitriah dan Nan 

Rahmawati serta Helmi Aziz dengan judul “Pengelolaan Program 

Penguaatan Pendidikan Karakter Religius di Sekolah Dasar Negeri 

Pancasila Lembang”. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh 

meraka adalah untuk mengidentifikasi pengelolaan program penguatan 

pendidikan karakter religius di Sekolah Dasar Negeri Pancasila Lembang 

dengan bentuk perencanaan, (planning) pelaksanaan,(action) dan evaluasi. 

Adapun Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
                                                             
3 Dody Wisona, mahasiswa pascasarja Universitas Muhammaddiyah Malang tahun 2020 dengan 
judul “Pemebentukan Karakter Religius di Sekolah Dasar (SD) Muhmmaddiyah Tanjung Redeb 
Berau Kalimantan Timur, 2020. 
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deskriptif analitik dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti disini diantaranya 

adalah wawancara, observasi lapangan (pengamatan), dan studi 

dokumentasi. Setelah melaui proses dalam tahap-tahap pegumpulan data 

maka terdapat beberapa temuan yang dicapai dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan program PPK dibuat di SDN 

Pancasila oleh tim PPK yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite 

sekolah, dan orang tua siswa. Program PPK religius memiliki tujuan yang 

mengacu pada salah satu misi sekolah yaitu untuk mengembangkan sikap 

religius terhadap ajaran agama yang dianut. Melalui program ini 

diharapkan siswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, 

berakhlak mulia, sekaligus memiliki kepribadian yang baik sesuai norma 

dan budaya Indonesia (2) Pelaksanaan program PPK melalui tiga basis 

yaitu; a) berbasis kelas yang diintegrasikan pada setiap mata pelajaran, b) 

budaya sekolah dengan pembiasaan rutin dan kegiatan ekstrakulikuler, dan 

c) berbasis masyarakat dengan mengundang tokoh agama pada setiap 

perayaan hari besar Islam (3) Evaluasi kegiatan dilakukan melalui 

pengamatan guru melalui lembar penilaian sikap spiritual sesuai kebijakan 

dalam kurikulum 2013, yaitu melalui lembar observasi, penilaian diri, 

penilaian antar peserta didik, dan jurnal.4 

Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah Sama-sama 

membahas tentang karakter religius, sedangkan perbedaanya terletak pada 
                                                             
4 Cintiya fitriah &Nan Rahmawati & Helmi Aziz, Pengelolaan Program Penguaatan Pendidikan 
Karakter Religius di Sekolah Dasar Negeri Pancasila Lembang, Prosiding Pendidikan Agama 
Islam, Volume 4, No. 2, Tahun 2018. 
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implementasi dari pendidikan karakter, sedangkan dalam penelitian ini 

adalan peran guru kelas dalam mengembangkan karakter religius siswa. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ansulat Ismael dan 

Nafi’ah. Dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter Religius di 

Sekolah Dasar Khadijah Surabaya”. Peneliti disini dalam melakukan 

penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. 

Adapun teknik Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

untuk menentukan sample sejak awal. Sampel pada penelitian ini adalah 

kepala sekolah, waka kurikulum, waka kesiswaan, guru dan siswa. Dalam 

perjalanan mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah 

pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), 

penyajian data (display), verifikasi dan kesimpulan (conclusions 

drowing/verifiying). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

keabsahan data dengan menggunakan uji kredibilitas data, dependabilitas, 

uji corfirmabilitas dan Prolonged Engagement. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis implementasi pendidikan karakter religius di 

Sekolah Dasar Khadijah Surabaya dan untuk menganalisis faktor-faktor 

penghambat dan pendukung dalam penerapan pendidikan karakter religius 

di Sekolah Dasar Khadijah Surabaya. Hasil penelitian yang berjudul 

implementasi pendidikan karakter religius di Sekolah Dasar Khadijah 

Surabaya melalui metode pembisaan yang terdiri dari kegiatan religius 

yaitu mengucapkan salam dengan berjabat tangan (mencium tangan guru), 
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berdoa sentral sebelum dan sesudah pembelajaran, sholat dhuha bersama, 

tartil Al-Qur’an kemudian melaksanakan sholat duhur berjama’ah.5 

Penelitian ini sama-sama membahas tentang karakter religius 

siswa.  Adapun perbedaannya adalah bahwa Penelitian terdahulu disini 

dalam membentuk karakter religius melalui beberapa langkah pemitaan 

latar belakang siswa, sedangkan penelitian ini adalah peran aktif guru 

kelas serta model pemberian pemahaman agar menghati, sehingga 

terwujud karakter siswa yang bernuansa religi 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dengan judul 

“Pembentukan Karakter Religius di Madrasah Ibtidaiyah Bebasis 

Pesantren di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kesamben Wetan.” 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

jenis penelitian studi kasus, observasi, wawancara dan dokumentasi adalah 

yang digunakan untuk menganalisis data miles dan Huberman, adapun 

untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi dan 

cakupan refrensi. Hasil yang ditemuklan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (a) shalat dhuha secara berjamaah, (b) shalat wajib secara 

berjamaah. (c) hafalan al-Qur’an (d) sopan Santun. Selain hal tersebut 

temuan yang didpat dalam penbelitian ini adalah mealui kegiatan temporal 

yaitu: (a) bagi-bagi ta’jil pada saat bulan puasa, (b) menganjurkan Shalat 

idaini bersama, (c) buka bersama, (d) mengumpulkan zakan dan 

menyalurkannya (e) baca yasin bersama pada setiap hari juma’at (f) 

                                                             
5 Ansulat Esmael & Nafiah, Implementasi Pendidikan Karakter Religius di Sekolah Dasar 
Khadijah Surabaya, (Edustream: Jurnal Pendidikan Dasar  Volume II, Nomor 1, Mei 2018)/ 
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berbagi di hari jum’at legi, (g) hafalan qur’an juz amma dan (h) hafalan 

do’a-do’a serta kegiatan kepesantrenan lainnya. Namun terdapat beberapa 

kendala yang dialami dakam pembentukan karakter religius siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kesamben Wetan, yaitu berupa 

singkronisasi antara visi dan misi sekolah dengan tujuan yang akan dicapai 

oleh wali murid disebabkan adanya salah satu guru yang lambat saat 

dating kesekolah.6 

Persamaannya adalah Sama tentang karakter relegius dan sama 

tingkat sekolah dasar, sedangkan perbedaanya adalah bahwa dalam 

penelitian yang dilakukan mulyadi adalah tidak dalam segi metode 

melainkan taktik dan strtegi, sedangkan penelitian yang kan dilakukan ini 

adalah lebih fokus kepada peran guru kelas dalam mengembangkan 

karakter reliius anak didik. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ana mar’atus Sholehah 

dengan judul “ Peran Guru Dalam Menanamkan Karakter Relegius Peserta 

Didik Melaului Kegiatan Ekstrakurikuler Darus Keliling (Darling) di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jember Tahun 2019” dalam penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwa peran guru sebagi pembimbing menjalankan 

tugasnya yaitu selalu membimbing anak didiknya dengan kegitah 

                                                             
6 Mulyadi, Pembentukan Karakter Religius di Madrasah Ibtidaiyah Bebasis Pesantren di 
Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Kesamben Wetan, ZAHRA: Research And Tought Elmentary 
School Of Islam Journal, Vol. 2 No. 1 Tahun. 2021. 
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ekstrakurikuler berupa Darling yaitu kegiatan darus keliling yang 

merupakan wadah untuk menamkan nilai-nilai karakter religius.7 

Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini yakni sama-sama membahas dan meneliting tentang karakter religius 

siswa, perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu ini lebih fokus 

pada kegiatan ektrakurikuler, sedangkan penelitian ini tidak hanya fokus 

pada kegitan ektrakurekuler melainkan kegiantan formalnya juga dan yang 

terkait. 

Kedelapan, penlitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah yang 

berjudul “Model Manajemen Penddikan Karakter Religius di SDIT 

Qurratu A’yun ponorogo” dalam penelitian ini fokus pembahsannya 

adalah masalah model manajemen  yang digunakan oleh guru dalam 

menanamkan karakter religius peserta didik, maka temuan yang didapat 

dalam penelitian ini diantaranya adalah bahwa dalam menanamkan 

karakter religius peserta didik dilakukan dengan cara menganalisis 

aktifitas sehari-hari. Selain ini adalah nilai karakter yang dikembangkan 

adalah melalui ibadah keagamaan, melalui perencanaan pendidikan 

karakter relegius yang melalui penyususnan struktur visi misio sekolah, 

kurikulu, RPP serta draf budaya relegius sekolah. Sedang pelaksanaannya 

                                                             
7 Ana Mar’atus Sholehkhah, Peran Guru Dalam Menanamkan Karakter Relegius Peserta Didik 
Melaului Kegiatan Ekstrakurikuler Darus Keliling (Darling) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 
Jember Tahun 2019, Educare, Jurnal Of Primary Education, Vol. 1, No. 1 2019, MI Sabilul 
Hidayah banyuangi. 
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dilakukan dengan menggunakan metode keteladanan, terakhir ada 

evaluasinya.8 

Persaman antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalam 

tentang karakter religius, yang membedakan dengan penelitian yang 

penelitian ini adalah fokus kepada model pembeljaran, sedang dalam 

penelian adalah peran guru kelas sebgai pengajar, pendidik dan 

pembimbng dalam mengembangkan karakter religius anak didik 

Kesembilan, penelitian denga judul “Pengaruh budaya Sekolah 

terhadap karakter relegius siswa di SDIT Noor Hidayah yang diangkat 

oleh Intan Nuraeni dan Erna Labudasari” penelitian ini dilarbelakangi 

karena langkanya budaya sekolah yang berbasis keagamaan, maka di 

SDIT Noor Hidayah merupakan salah satu sekolah yang mempunyai 

program khusus budaya sekolah yang bernuansa kegamaan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode kualitatif survey yang 

cara pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, kuesioner dan 

dokumentasi. Yang dijadikan sampel adalah 31 siswa dari 124 dari kelas 

1-4 dan menghsilkan 29,2 % terhadap kerakter religius siswanya.9 

Sama-sama Membahas karakter relegius di tingkat sekolah dasar, 

Perbedaanya nya adalah dalam penelitiann ini dalam menggunakan data 

teknik kueseoner yang berbentuk persentase, sedangkan penelitian ini 

tidak pakai kuesioner 

                                                             
8 Khusnul Khotimah, Model Manajemen Penddikan Karakter Religius di SDIT Qurratu A’yun 
ponorogo, Muslim Heritage, Vol. 1, No, 2 Nov 2016-Apr-2017. Institut Sunan Giri Ponorogo. 
9 Intan Nuraeni & Erna Labudasari,  Pengaruh budaya Sekolah terhadap karakter relegius siswa 
di SDIT Noor Hidayah, Dwija cendekia: Jurnal Riset Pedagogik, Vol. 5 No. 1 2021. Universitas 
Muhammddiyah Cribon 
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Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah dengan 

mengangkat judu penelitian “Metode dan Strategi Pembentukan karakter 

relegius yang diterapkan di SDTQ Annajah Pondok Pesantren cindai Alus 

Martapura” yang mana dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis 1) metode pembentukan karakter 

relegius siswa, 2) strategi pembentukan karakter relegius siswa. Metode 

yang digunakan dalam temuan penelitian ini adalah 1) keteladanan, 

pembiasan, nasiht, dan kisah serta Tsawaib dan ‘Iqa’ 2) strteginya adalah: 

lebih menekankan pada kesadaran dan contoh, kegiatan sepontan, teguran, 

pengkondisian lingkungan, kegiatan rutin, dan disiplin terintegrasi.10 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

berbasis pesantren, sedangkan penelitian ini bukan berbasis pesantren 

pesantren. Namun mempunyai kesamaan yaitu membahas tentang karakter 

religius. 

Kesepuluh penelitian tersebut selanjutnya dibuatkan dalam bentuk 

tabel di bawah ini: 

Table 2.1 
Penelitian Terdahulu 

No. Nama/judul/tahun Hasil Penelitian  Persamaaan Perbedaan  
01.  Faizatun 

Nuraniyah, Strategi 
Guru Dalam 
Menanamkan 
Karakter Religius 
dan Disiplin Siswa 
di Madrasah 

Strategi dalam 
penanaman 
karakter religius 
siswa dan 
disiplin sangat 
berpengaruh 
terhadap siswa 

Membahas 
tentang 
karakter 
religius siswa 

Penelitian 
terdahulu 
membahas 
strategi 
guru dalam 
menanamka
n karakter 

                                                             
10 Mitahul Jannah,  Metode dan Strategi Pembentukan karakter relegius yang diterapkan di SDTQ 
Annajah Pondok Pesantren cindai Alus Martapura, Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah 
Ibtidaiyah Vol. 4 No. 1,  2019. STIQ Amuntai Kalimantan Selatan. 
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Tsanawiyah Negeri 
2 Jember Tahun 
Ajaran 2018/2019, 
2019. 

religiu 
secara 
khusus, 
sedangkan 
dalam 
penelitian 
ini 
membahas 
tentang 
perang guru 
kelas dalam 
mengemban
gkan 
karakter 
religius. 

02. Sulhan Fauizi, 
Internalisasi nilai-
nilai pendidikan 
islam dalam 
meningkatkan 
karakter religius di 
Mts negeri 1 Kulon 
Progo, Universitas 
Islam Indonesia 
Yogyakarta, 2018. 

Peningkatan 
karakter religius 
siswa dengan 
cara 
menginternalisas
ikan melalui 
trnsformasi 
nilai, trnsaksi 
nilai dan 
transiternaslisasi 
nilai. 

Membahas 
tentang 
karakter 
religius siswa 

Dalam 
penelitian 
terdahulu 
ini 
membahas 
tentang 
internaslisas
i nilai 
pendidikan 
islam, 
sedangkan 
dalam 
penelitian 
ini 
membahas 
tentang 
perang 
seorang 
guru dalam 
mengemban
gkan 
karakter 
religius 
siswa. 

03 Cintiya fitriah & 
Nan Rahmawati & 
Helmi Aziz, 
Pengelolaan 
Program 
Penguaatan 
Pendidikan 

Pengelolaan 
karakter religius 
pada sekolah 
dasar dengan 
cara 
perencanaan, 
pelaksanaan dan 

Mebahas 
tentang 
karakter 
religius 

Dalam 
penelitian 
terdahulu 
disni lebih 
kepada 
indetifikasi 
serta 
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Karakter Religius 
di Sekolah Dasar 
Negeri Pancasila 
Lembang, 
Universitas Islam 
Bandung 2018 

evaluasi melalui 
indentifikasi 
masalah yang 
ada 

pengelolaan 
penguatan 
pendidikan 
karakter 
religius, 
sedangkan 
dalam 
penelitian 
ini adalah 
peran guru 
kelas dalam 
mengemban
gkan 
karakter 
religius. 

04 Ansulat Ismael & 
Nafi’ah, 
Implementasi 
Pendidikan 
Karakter Religius 
di Sekolah Dasar 
Khadijah Surabaya,  

PGSD FKIP 
Universitas 
Nahdlatul Ulama 
Surabaya, 2018. 

Hasil penelitian 
yang ditemukan 
dalam penelitian 
ini adalah 
dengan cara 
mebiasakan 
serta melalui 
kegiatan 
keagamaan 
seperti panggil 
salam dan shalat 
berjamaah. 

Sama-sama 
membahas 
tentang 
karakter 
religiu  

Kalau 
dalam 
penelitian 
terdahulu 
disini 
membahas 
tentang 
sebuh 
implementa
si dari 
pendidikan 
karakter, 
sedangkan 
dalam 
penelitian 
ini adalan 
peran guru 
kelas dalam 
mengemban
gkan 
karakter 
religius 
siswa 
sebagai 
pengajar, 
pendidik 
dan 
pembimbin
g 

05 Mulyadi, 
Pembentukan 

Hasil temuan 
dalam penelitian 

Dalam 
penelitian ini 

Penelitian 
terdahulu 
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Karakter Religius 
di Madrasah 
Ibtidaiyah Bebasis 
Pesantren di 
Madrasah 
Ibtidaiyah Miftahul 
Ulum Kesamben 
Wetan, STAI Al-
Azhar Menganti 
Gresik, 2021. 

terdahulu disni 
adalah 
menyusun 
langkah-langkan 
untuk mmetakan 
mana siswa 
yang berlar 
belakang 
keluaga gamis 
dengan keluarga 
yang kurang 
agamis, 
sehingga dapat 
dideteksinya 

sama-sama 
membahas 
tentang 
karakter 
religius siswa 

disini dalam 
membentuk 
karakter 
religius 
melalui 
beberapa 
langkah 
pemitaan 
latar 
belakang 
siswa, 
sedangkan 
penelitian 
ini adalah 
peran guru 
kelas dalam 
mengemban
gkan 
pemahaman 
agar 
menghati, 
sehingga 
terwujud 
karakter 
religius 
siswa yang 
nuansa 
religi 

06 Mulyadi 
“Pembentukan 
Karakter Religius 
di Madrasah 
Ibtidaiyah Bebasis 
Pesantren di 
Madrasah 
Ibtidaiyah Miftahul 
Ulum Kesamben 
Wetan. 2018 

Temuannya 
adalah 
pelaksanaan 
pembentukan 
karakter dengan 
dua cara yaiti 
kegiatan 
rutunitas berupa 
shalat berjamah 
dan lainnya dan 
kegiatan 
temporan yaitu: 
buka bersama 
saat puasa, bagi 
ta’jil dan bagi-
bagi zakat 

Sama tentang 
karakter 
relegius 

Perbedaann
ya adalah 
bahwa 
dalam 
penelitian 
yang 
dilakukan 
mulyadi 
adalah tidak 
dalam segi 
metode 
melainkan 
taktik dan 
strtegi, 
sedangkan 
penelitian 
ini adalah 
lebih fokus 
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kepada 
peran guru 
kelas dalam 
mengemban
gkan 
karakter 
religius 
anak didik. 

07 Ana mar’atus 
Sholehah , Peran 
Guru Dalam 
Menanamkan 
Karakter Relegius 
Peserta Didik 
Melaului Kegiatan 
Ekstrakurikuler 
Darus Keliling 
(Darling) di 
Madrasah 
Ibtidaiyah Negeri 
Jember , 2019 

Hasil temuannya 
adalah 
pembentukan 
dan penanaman 
karakter relegius 
siswa melalui 
kegitan 
ekstrakurikule 
berupa Darling 

Sama tentang 
karakter 
relegius 

Perbedaany
a adalah 
dalam 
penelitian 
ini lebih 
fokus 
kegiatan 
ektrakurikul
er, 
sedangkan 
penelitian 
ini tidak 
hanya fokus 
pada 
kegitan 
ektrakureku
ler 
melainkan 
kegiantan 
formalnya 
juga dan 
yang terkait. 

08 oleh Khusnul 
Khotimah, Model 
Manajemen 
Penddikan 
Karakter Religius 
di SDIT Qurratu 
A’yun ponorogo” 
2017, 

Model 
pembentukankar
akter relegius 
siswa terdapat 
beberapa 
bagaian 
diantaranya 
melalui 
perencanaan 
penyususnan 
strutur visi misi 
sekolah dan 
kurikulum serta 
rpp dan lainnya 
yang berkaiatan 
dengan model 

Sama-sama 
membahas 
karakter 
relegius 

Yang 
membedaka
n dengan 
penelitian 
yang ini 
adalah 
bahwa 
dalam 
penelitian 
ini lebih 
fokus 
kepada 
model 
pembeljara, 
sedang 
peneliti ini 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

33 
 

  

pembentukan 
karakter relegius 

adalah 
peran guru 
kelas dalam 
mengemban
gkan 
karakter 
religius  
anak didik. 

09 Intan Nuraeni & 
Erna Labudasari 
Pengaruh budaya 
Sekolah terhadap 
karakter relegius 
siswa di SDIT 
Noor Hidayah 
yang, 2021. 

Budaya sekolah 
berpengaruh 
terhadap 
karakter relegius 
siswa dengan 
buktinya nyata 
dari sampel 
adalah 31 siswa 
dari 124 dari 
kelas 1-4 dan 
menghsilkan 
29,2 % 
terehadap 
kerakter religius 
siswanya. 

Membahas 
karakter 
relegius di 
tingkat 
sekolah dasar 

Perbedaany
a nya adalah 
dalam 
penelitiann 
ini dalam 
menggunak
an data 
menggunak
an teknik 
kueseoner 
yang 
berbentuk 
persentase, 
sedangkan 
penelitian 
ini tidak 
pakai 
kuesioner 

10 Miftahul Jannah 
“Metode dan 
Strategi 
Pembentukan 
karakter relegius 
yang diterapkan di 
SDTQ Annajah 
Pondok Pesantren 
cindai Alus 
Martapura” 

Teladan, 
pembiasan, 
tsawaib, iqa’ 
metode yang 
digunakan 
dalam 
membentuk 
karakter relegius 
siswa 

Karakter 
relegius 

Perbedaann
ya adalah 
berbasis 
pesantren, 
sedangkan 
yang 
penelitian 
ini bukan 
berbasis 
pesantren. 

 

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu di atas, maka posisi 

penelitian ini menguatkan dan mengembangkan dari segi karakter 

religiusnya dari penelitian yang sebelumnya. Dalam penelitian ini lebih 
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fokos pada peran guru kelas sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing 

dalam mengembangkan karakter relegius siswa di Madrasah Ibtidaiyah. 

B. Kajian Teori 

1. Guru Kelas 

a. Pengertian Guru Kelas  

Guru adalah semua orang yang melakukan kegiatan diranah 

mendidik dan dapat memberikan pengaruh serta dapat memberikan 

pembinaan kepada orang banyak (anak didik) supaya dapat tumbuh dan 

berkembang potensi yang dimilikinya sempurna.11 Dalam kacamata 

masyarakat yang dikatakan guru itu adalah orang yang melakukan 

pendidikan baik di sekolah formal maupun di luar sekolah seprti di 

Mushalla, di Masjid dan dirumah.12 Melihat pengertian ini maka dapat 

katakana bahwa guru adalah seseorang yang mengajar baik disekolah 

maupun diluar sekolah.  

Undang-undang no. 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa 

pengertian guru adalah pendidik professional, tugas utamanya adalah 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi anak didik pada pendidikan anak usia dini dijalur 

pendidkan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.13 Dari 

pengertian ini dapat dipahami bahwa guru mempuyai kemampuan 

                                                             
11 Rahmat Hidayat & Abdillah, Ilmu Pendidikan Konsep, Teori dan Aplikasinya, (Medan: LPPPI, 
2019), 86. 
12 Eni Fariyatul Fahyuni & Istikomah. Psikologi Belajar & Mengajar dlam Interaksi Edukatif, 
(Sidoarjo, Nizamia Learning Center, 2016), 171. 
13 Zaitun, Sosiologi Pendidikan; Analisis Komprehensif Aspek Pendidikan dan Proses Sosial, 
(Pekanbaru, Publising and Consulting Company, 2015), 90. 
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untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara professional dan 

dapat mengarahkan serta memberi bimbingan kepada anak didiknya 

guna tercapainya tujuan dari sebuah pendidikan yang telah 

direncanakan. 

Guru menurut Ahmad Tafsir adalah orang yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan anak didik14 baik dalam ranah konitif, 

afektif dan psikomotoriknya. Ahmad D. Marimba menatakan bahwa 

guru adalah orang yang dibebani tanggung jawab untuk mendidik, 

artinya orang dewasa yang berkewajiban dan bertanggung tajwab 

terkait pendidikan anak didik.15  

Berdsarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru 

adalah seorang yang mengajar, mendidik, membimbing dan melatih 

yang tanggung jawabnya mengembangkan kemampuan anak didik agar 

supaya menjadi orang yang tumbuh dewasa serta mampu secara 

mandiri dan berkepribadian baik, intelektualnya cerdas dan baik, 

emosionalnya baik, dan spritualnya lebih baik. Dalam artian yang lebih 

sempit bahwa guru kelas adalah guru yang mengajar di dalam kelas.  

Guru kelas pada dasarnya hanya berada pada level sekolah dasar 

atau Madarasah Ibtidaiyah yang tugas utamanya adalah mengajar 

hampir semua mata pelajaran yang ada di sekolah dasar atau madarasah 

                                                             
14 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 
1994), 74 
15 Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Maárif, 1980), 37 
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ibtidaiyah. Dengan demikian bahwa guru kelas dalah orang yang 

pekerjaannya adalah mengajar di sekolah atau di dalam kelas.16 

b. Syarat-Syarat Guru kelas 

Salah satu komponen terpenting dalam pendidikan adalah guru. 

Guru harus mempunyai sifat-sifat yang menunjukkan kemuliaan. 

Sehingga apabila seorang guru memiliki sifat yang mulia maka 

pelajaran yang di sampaikan dapat tercapai dan sesuai dengan tujuan 

serta dapai tersampaikan melalui penamalan oleh anak didiknya.17  

Menjadi seoran guru selain merupakan tugas akademik, jua merupakan 

panilan hati nurani, denan demikian seorang guru harus merelakan 

kehidupannya untuk mengabdi pada negara, bangsa dan agama guna 

mendidik dan membimbing anak didik agar menjadi manusia yang 

berguna dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, agama, bangsa 

dan negara. 

Menjadi seoran guru tidak mudah akan tetapi membutuhkan 

kreteria-kereteria yang harus dipenuhi dalam dirinya. Syarat atau 

kereteria guru dalam pandanan Zakiah Darajat adalah : 

1) Takwa pada Allah Swt 

Takwa merupakan tujuan dari pendidikan Islam, maka dari itu 

apabila seorang guru mempunyai sifat takwa maka dapat menjadi 

contoh terhadap anak didiknya, dan tidak munkin akan mencetak 

                                                             
16 Ahmad Barizi & Muhammad Idris, Menjadi Guru Unggul, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 
142 
17 Imron Fauzi, Etika Profesi Keuruan, ( Jember: IAIN Jember Press, 2018), 69 
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anak didik yang bertakwa apabila guru itu sendiri tidak takwa 

kepada Allah swt 

2) Berilmu  

Ijazah merupakan bukti bahwa seseorang mempunyai ilmu, 

akan tetapi tidak menjadi ukuran  nilai baik dan buruk, ijazah 

dibutuhkan untuk keperluan sebuah jabatan tertentu. Pada dasarnya 

apabila seseorang berpendidikan tinggi maka dsemakin bertambah 

nilai derajat kebaikannya di mata masyarakat. 

3) Sehat Jasmani 

Sehat merupakan suatu anurah dan nikamat yan sangat besar, 

kesehatan sangat mendorong terhadap kinerja seseorang dalam 

mencapai sebuah tujuan, karena apabila seoran tidak sehat maka 

secara tidak langsung akan mengganggu terhadap aktivitas belajar 

mengajar serta dapat merugikan anak didik. 

4) Berprilaku baik 

Guru merupakan teladan dan sosok figur yang menjadi panutan 

anak didiknya, karena pada dasar anak didik suka meniru atau 

mencontoh apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh guru. Dengan 

demikian guru harus mempunyai akhlak atau prilaku yang baik dan 

mulia sesuai dengan ajaran agama islam yang dicontohkan oleh Nabi 

Mohammad saw.18 

                                                             
18 Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 40-41 
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Sedangkan syarat menjadi guru menurut Mubangid 

sebagaimana diuraikan oleh Nur Uhbiyati adalah: 

a. Guru harus orang yang beragama 

b. Guru harus sanggup dan bertanggung jawab atas kesejahteraan 

agama 

c. Guru harus mampu berkompetisi dengan guru yan ada di sekolah 

umum lainnya dengan tujuan untuk membentuk warga negara 

yang demokratis, bertanggung jawab terhadap atas kesejahteraan 

bangsa dan tanah air 

d. Guru harus memiliki aturan atau undan-undan yan murni.19  

Berdasarkan beberapa syarat dan kereterian di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa menjadi guru adalah orang dewasa yang bertakwa 

kepada Allah, berilmu mempunyai akhlak yang mulia Sehat jasmani 

dan berilmu serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap 

kesejahteraan agama dan bangsa.  

Guru dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 74 

Tahun 2008 setidaknya terdapat beberapa kereteria yaitu:20 

a. Beriman dan bertakwa: Iman dan takwa merupakan satu kesatuan 

yang selalu bergandengan, takwa akan melahirkan kepribadian yang 

sempurna dan bijaksana, dengan demikian ketakwaan seorang guru 

merupakan barometer atas keberhasilan dalam mewujudkan anak 

didiknya menjadi anak yang berkarakter religius.  
                                                             
19 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), 5 
20 Rahamat Hidayat & Abdillah, Ilmu Pendidikan; Konsep Teori dan Aplikasinya, (Medan: LPPPI, 
2019), 90. 
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b. Berakhlak mulia, kemulian seseorang tergantung prilakunya. Guru 

yang berakhlak mulia tentu saja tidak sungkan dan tidak segan-segan 

untuk mengajrkan akhlak mulia, akan tetapi jigu guru akhlaknya 

jelek, maka hal tersebut tidak layak untuk memperbaiki orang lain . 

c. Arif dan bijaksana, seorang guru walaupun mempunya tugas untuk 

mengatur disekolah, namun guru harus bersikap adil serta bejiksana 

dalam berkata dan berbuat, agar anak didiknya dapat meneladani 

denagn sepenuh hati. 

d. Demokratis, dengan demikian guru sebagai pemimpin di dalam kelas 

dalam mengajar harus menghargai serta melibatkan anak didiknya 

agar tercipta suasan belajar yang harmonis, sehingga dapat terwujud  

sikap terbuka, bersahabat serta menjalin kerjasama yang baik yang 

kreatif. 

e. Berwibawa, secara personal guru harus memiliki kewibaan yang 

penuh dihadapan para anak didiknya, karena kewibawan seorang 

guru dapat menentukan sikap anak didiknya baik dalam berucap 

maupun bersikap. 

f. Stabil, guru yang baik adalah guru menjaga kestabilan dirinya agar 

tecipta suasanya belajar yang menyenangkan, tidak emosi, harus 

mempunyai self control 

g. Dewasa, kedwasaan guru dalam mengajar, mendidik, melatih anak 

didik merupakan sebuah keharusan yang selalu dipengang teguh oleh 
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guru agar mendapatkan tujuan utama pendidikan yaitu proses 

pendewasaan anak didik. 

h. Role model bagi anak didik dan masyarakat : guru sebagai uswatun 

hasanah bagi anak didiknya baik di dalam kelas maupun diluar 

kelas. Maka dari itu dalam berucap harus sopan tidak memisuh, 

dalam burbuat harus penuh dengan tanggung jawab, sehingga anak 

didik dapat menladani ddengan sepenuh hati. 

i. Evaluator kinerja, guru harus mengevaluasi hasil belajar anak 

didikny yang dipertoleh melalui kegian disekolah baik secara 

personal maupun keseluruhan, baik melalui jurnal penilaian maupun 

diamati secara langsung, hal ini perlu dilakukan sebagai koreksi dan 

perbaikan apabila terdapat hal perlu diperbaiak, dan dikembangkan 

hal-hal sudah baik. 

j. Mengembangkan diri secara mandiri yang berkelanjutan: seorang 

jangan hanya terpaku pada hasil yang telah dicapai, akan tetapi 

seorang harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan 

potensi dirinya untuk ditularkan pada anak didiknya. 

c. Tugas dan Fungsi Guru Kelas 

Tugas dan fungsi guru yang paling utama adalah mendidik anak 

didik. Dalam undang-undang Sisdiknas 2003 No. 20 yang tertera dalam 

bab XI pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwasanya pendidik atau guru 

adalah tenaga pendidik professional yang mempunyai tugas untuk 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai dari 
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sebuah hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan serta 

melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat utama bagi 

pendidik yang bertugas ngajarnya di perguruan tinggi.21 

Berdasarkan pernyataan dari undang-undang di atas maka dapat 

diambil sebuah pemahaman bahwa tugas dari seorang guru adalah tidak 

hanya memberi pendidikan, akan tetapi bertugas mengkoreksi serta 

menilai dari hasil pendidikan. Maka dari itu profesionalitas dari seorang 

guru itu adalah dapat melakukan tugas serta fungsinya selaku guru.  

Guru sebagai seorang arsitek yang dapat membentuk jiwa serta 

karakter anak didik. Juga mempunyai peran untuk membentuk serta 

membangun karakter anak didik agar menjadi manusia yang bermanfaat 

terhadap agama, nusa dan bangsa. Guru adalah seorang yang dapat 

mampu memnyiapkan anak didik yang berkelakuan sesuai dengan 

norma-norma sosial serta mampu membangun dan mengembangkan 

anak didiknya yang dapat berkontribusi positif terhadap bangsa dan 

Negara.22  

Guru adalah sebuah profesi, maka guru dituntut untuk selalu 

berusaha semaksimal mungkin dengan cara mengembangkan 

keprofesian tersebut yang melakat pada diri seorang guru berdasarkan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai sebuah profesi 

maka guru mempunyai tugas untuk mengajar, mendidik, melatih serta 

membimbing anak didiknya. Guru yang berperan sebagai pendidik 
                                                             
21 UU Sisdiknas, 2003,  20 
22 Syarifan Nurjan, Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasinya, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2015), 
9. 
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tugasnya adalah mengembangkan karakter dan prilaku anak didik dalam 

kesehariannya yang berupa nilai-nilai universal, guru sebagai pengajar 

mempunyai tugas untuk memberi pemahaman serta mengembangkan 

nilai-nilai teoritik dalam kehidupan sehari-hari, melatih serta mengasah 

kompetensi anak didik agar mempunyai keterampilan yang baik 

merupakan tugas serta peran dari seorang guru sebagai pembimbing 

guna untuk direalisasikan pada kehidupan lebih lanjut.23  

Adapun tugas-tugas dari seorang guru menurut Mulyasa yang 

dinukil oleh Syarifan Nurjan sebagai berikut: 

a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, 

kecakapan dan pengalaman. 

b. Membentuk kepribadian anak didik yang harmonis sesuai cita-cita 

dan dasar pancasila. 

c. Sebagai fasilitator dalam belajar. Yaitu sebagai medium, anak harus 

berusaha sendiri mendapatkan pengetahuan. Sehingga muncullah 

sebuah perubahan dari segi pengetahuannya, prilakunya serta 

sikapnya. 

d. Guru adalah sebgai pembimbing, untuk mewujudkan anak didik 

menuju pendewasaan, namun pendidik tidak otoriter, dan tidak 

sedapat mungkin dalam membentuk dan mewujudkan sesuai dengan 

keinginannya sendiri. 

                                                             
23 Syarifan Nurjan, Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasinya,...9 
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e. Guru adalah penghubung anatara lembaga pendidikan dengan 

masyarakat. 

f. Guru sebagai penegak kedisiplinan, dan sebagai role model dalam 

segala aspeknya, seperti halnya berjalnnya tata tertib akan berjalan 

mulus sesuai dengan visi misi sekolah terlebih dahulu guru yang 

melaksanakannya. 

g. Guru sebagai manager dan administrator. Dalam artian guru sebagai 

manager mempunyai tugas untuk mengelola dalam mengakkan 

aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh pihak lembaga 

pendidikan, serta dapat memberikan arahan, bimbngan supaya 

aturan-aturan tersebut dilakukan oleh nak didik disekolah dengan 

baik. Sebagai administrator berarti seorang guru harus mengerjakan 

tugas administrasi sekolah, seperti pengisian roport, jurnal sekolah, 

dan tidak kalah urgennya seorang guru harus memliki agenda khusus 

dalam mempersiapkan pembelajaran berupa program tahuhnan,  

(prota), program semester, (promes), program mingguan bahkan 

sampai rencana pembelajaran harian (RPP).24 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan 

bahwa guru merupakan pendidik dan tenaga kependidikan yang 

mempunyai kewajiban untuk: 

a. Untuk menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dianamis, dan dialogis. Hal ini menunjukkan 

                                                             
24 Syarifan Nurjan, Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasinya,... 10. 
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bahwa seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang 

sangat komplit serta ulet, karena untuk menciptakan suasana belajar 

yang nyaman serta kreatif dan dinamis mebutuhkan kinerja guru 

serba dan dituntuk untuk menguasai bebagai macam metode, strategi 

yang ampuh. 

b. Mempunyai komitmen secara fungsional untuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Jadi guru secara fungsional mempunyai tugas untuk 

meningkatkan mutu dari lembaga pendidikan dan mutu SDM-nya. 

c. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan 

kedudukan sesuai dengan keyakinan yang diberikan kepadanya.25 

Yang tidak kalah pentingnya dari tugas yang diemban oleh seorang 

guru adalah menjad seorang figur panutan yang baik serta dalam 

mewujudkan anak didik yang bermoral, serta berkarak baik sesuai 

dengan norma agama, Negara dan budaya. 

Syarifan Nurjan mempunyai penafsiran terhadap butir-butir dalam 

pasal 40 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut bahwa tugas guru 

sangat berat, tugas guru selain mentransfer ilmu pengetahuan juga 

transfer of value. Yang berarti beban tugas yang diemban oleh guru 

adalah memang karena pangggilan jiwa sehingga dapat menjalankannya 

dengan ikhlas penuh tanggung jawa. Selain ini guru secara proporsional 

haknya harus terpenuhi sesuai dengan beban dan tanggung jawabnya, 

sehingga cita-cita guru dalam meningkatkan kualitas anak didik dalam 

                                                             
25 Syarifan Nurjan, Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasinya,... 11. 
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belajar tiaka hanya sekedar slogan belaka, akan tetapi terlaksana dan 

tercapai.26 

Adapun tugas guru dalam agama Islam sebagaimana diuraikan 

oleh Alfiah, bahwa tugas seorang guru mendekati dengan visi misi yang 

dipikul oleh seorang nabi dan rasul. Artnya seorang guru sebagai 

pewaris para nabi bertanggung jawab serta menciptakan suasana yang 

penuh kedamaian dan ketentraman baik jiwa, pikiran dan prilaku yang 

pada prinsipnya membawa misi rahmatan lil-‘alamin, dengan demikian 

misi utama seorang guru adalah mengajak manusia (anak didiknya) 

untuk tunduk dan patuh terhadap norma-norma yang Allah tetapkan 

sebagi tujuan akhir adalah keselamatan di dunia maupun di akhirat 

kelak. Yang pada intinya misi tersebut akan membentuk dan 

mewujudkan serta mengembangkan karakter atau kepribadian yang 

bersaskan keiaman dan ketakwaan kepada Allah swt sehingga lahir 

generasi yang berjiwa imani, beramal shaleh, serta bededikasi tinggi 

terhadap agama.27 Lebih lanjut Alfiah mempertegas dengan menukil 

pendapat Abd Rahman al-Nahlawi dalam bukunya yang bujudul al-

Usul al-Tarbiyahj al-Islamiyah fi Baiti wa al-Madrah wa al-Mujtama’ 

bahwa seorang guru sebagai penerus para nabi seharusnya dan 

mempunyai prisip amar ma’ruf nahi mungkar´ yang berlandaskan 

tauhid sebagai sentral proses memperluas, ajaran islam, iman dan ihsan, 

                                                             
26 Syarifan Nurjan, Profesi Keguruan Konsep dan Aplikasinya, (Yogyakarta: Samudra Biru, 
2015),11. 
27 Alfiah, Hadis Tabawi; Pendidikan Islam Tinjauan Hadist Nabi, (Pekanbaru: Pubising and 
Consulting Company), 40. 
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dan sebagai modal untuk pengutan diri bagai seorang guru adalah 

personality, sosial dan moral atau prilaku yang berasakan agama. 

Adapun fungsi dari seorang guru dalam pendidikan sangat 

dibutuhkan dan urgen karena guru di sekolah atau lembaga pendidkan 

merupakan komponen yang dapat menetnukan kualitas anak didik di 

pendidikan. Terdapat tiga  fungsi dari seorang guru, menurut 

Muhiddinur Kamal, sebgaimana berikut: 

Fungsi Intruksional: artinya guru berfungsi sebgai orang yang 

mampu menyampaikan sejumlah konten-konten mutan mata pelajaran 

dan fakta-fakta pada anak didik, membeikan tugas seta mengoreksinya. 

Ketiga fungsi intruksional inilah sampai saat ini masih belum terus 

berjalan bahkan sangat dominan. Guru selalu beriterksi dengan anak 

didiknya dengan baik agar proses belajar mengajar berjalan efektiv dan 

efisien. Maka dari itu seorang guru mengetahu keefektifan belajar 

mengajar dibuatlah suatu tes guna untuk mngoreksi serta mengevaluasi 

sampai dimana tingkat kekurangannya.28 

Fungsi Edukasional: fungsi edukasional bagi guru merupakan 

fungsi yang sangat sentral. Karena fungsi to educate ini mengharuskan 

setiap guru harus selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik 

anak didiknya menjadi manusia yang tumbuh dewasa. Pada dasarnya 

pekerjaan menddik adalah meneruskan, mengembang nilai-nilai 

                                                             
28 Muhiddinur Kamal, Guru Suatu Kajian Teoritis dan Praktis. (Bandar Lampung: Aura CV 
Anugrah Utama Raharja, 2019), 2. 
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kehidupan. Dengan demikian fungsi guru dalam mendidik 

membutuhkan sarana yang memadai serta kreatifatas yang tinggi. 

Fungsi Magerial: kompleksitas dari kepemimpinan seorang guru 

adalah sebuah perangkat kepribadian yang perlu diaplikasikan dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan dalam mengelola kelas yang dapat membantu 

tercapainya tujuan pembelajran anak didik. Termasuk fungsi managerial 

seorang guru adalah memberikan ganjaran atau hukuman kepada anak 

didiknya, serta terjalinya hubungan yang harmonis antara guru dan anak 

didik. Selain contoh di atas dalam konteks sekolah yang lebih modern 

fungsi managerial guru adalah administrator yang tidak hanya terbatas 

dalam ruang kelas akan tetapi lebih luas dari itu yaitu berkaitan dengan 

situasi dan kondisi sekolah bahkan dimasyarakat, dan guru dituntut 

mampu untuk mengusai pengelolan kelas sebagai lingkungan belajar. 

Secara umum fungsi dari managerial guru dalam mengelola kelas 

adalah mefasilitasi kelas dengan berbagai kebutuhan belajar mengajar. 

Sedangkan tujuan secara khusus dari fungsi managerial guru adalah 

tercapainya tujuan pembelajaran, yakni mengembangkan potensi anak 

didik dalam menggunakan serta memanfaatkan fasilitas atau peralatan 

yang berhubungan dengan perangkat pembelajaran serta mewujudkan 

anak didik yang potensial serta memperoleh hasil yang 

membanggakan.29 

                                                             
29 Muhiddinur Kamal, Guru Suatu Kajian Teoritis dan Praktis. (Bandar Lampung: Aura CV 
Anugrah Utama Raharja, 2019), 5. 
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Guru sebagai pengelola atau manager di sekolah secara umum, di 

dalam kelas secara khusus, guru dituntut mampu mengelola kelas 

dengan cara memamhami keragaman, perbedaan, serta perkembangan 

anak didik, mempetimbangkan dalam nengambil keputusan saat 

pembelajaran disetiap level kelas. Adapun langkah-langkah yang perlu 

dilakukan oleh guru dalam program managerial dalah sebgai berikut:  

a. Merumuskan kondisi kelas yang dikehendaki. 

b. Menganalisis kondisi kelas yang ada pada saat ini. 

c. Memilih dan menggunakan strategi managerial 

d. Menilai atau mengevaluasi evektivitas managerial 

d. Kompetensi Guru Kelas 

Kompetensi sebagaimana di sebutkan oleh Syarifan Nurjan30 

diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan untuk memutuskan sesuatu. 

Sedangkan makna kompetensi secara sederhana adalah sebuah 

kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Lebih lanjut 

Syarifan Nurjan mengutip Charles E. Jhonson mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi adalah sebuah tugas yang mencukupi, 

memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan serta kemampuan 

yang dituntut oleh jabatan tertentu. Kaitannya dengan kompetensi guru 

bahwa koptensi guru merupakan kemampuan untuk melaksnakan dan 

                                                             
30 Syarifan Nurjan, Profesi Kegruan Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta,  Samudra Biru, 2015), 27-
28. 
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melakukan tugas-tugas kewajibannya sebagai guru dengan penuh rasa 

tanggung jawab.31  

Sedangkan dalam Undang-undang tentang guru dan dosen tahun 

2005 no 14 menyatakan bahwa kompetensi merupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan prilaku yang harus dimiliki oleh 

seorang guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprofesuinnya.32 

Berdasarkan uraian di atas tentang kompetensi guru maka dapat di 

pahami bahwa kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan yang 

meliputi keterampilan, pengetahun dan prilaku dalam melaksanakan 

tugasnya serta kewenangan dari seorang guru  dalam menjalankan tugas 

mulianya sebagai guru. 

Dalam undang-undang Sisdiknas no 14 tahun 2005 dijelaskan 

bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.33 Dari keempat kompetensi guru ini harus dimiliki 

oleh seorang guru agar dalam mengajarnya dapat berkualitas baik serta 

efisien dan afektif. Adapaun keempat kompetnsi guru ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kompetensi Pedagogik 

Maksud dari kompetensi pedagogik dari seorang disini adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengatur serta 

                                                             
31 Syarifan Nurjan, Profesi Kegruan Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta,  Samudra Biru, 2015), 27-
28 
32 Muhiddinur Kamal, Guru: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandar Lampung: AURA CV. 
Anugrah Utama Raharja), 17. 
33 Sisdiknas no 14 tahun 2005 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

50 
 

  

mengelola pembelajaran serta memahami karateristik anak didik. 

Adapun kompetensi pedagogik sebagaimana diuraikan oleh 

Muhiddinur kamal adalah terdapat beberapa ketentuan yatiu: guru 

dituntut memahami karakteristik anak didiknya, merencanakan dan 

melaksanakan proses belajar mengajar, mengevaluasi hasil 

belajarnya anak didik serta mengembangkan kemampuan yang 

dimilik anak didik dalam bentuk aktualisasi. Secara detail sub 

kompetensi tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a) Memahami karakteristik anak didik adalah pemahaman terhadap 

karakteristik anak didik yang merupakan indikator utama. Yakni 

secara esensi bahwa memahami keberadaan anak didik dengan 

cara memanfaatkan prinsip-pinsip dasar perkembangan kognisi 

anak didik, memahami anak didik dengan cara memanfaatkan 

prinsip esensial kepribadian atau personality anak didik serta 

dapat mengidentifikasi bekal awal mula anak didik.  

b) Merancang atau membuat rencana pembelajaran yang meliputi 

memahami landasan dari pendidikan itu sendiri, menerapakan 

teori belajar dan pemebelajaran, menetukan strategi pembelajaran 

berlandaskan karakteristik anak didik, kompetnsi apa yang akan 

dicapai, bahan ajar seta menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan straegi pembelajaran. 
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c) Pelaksanaan pembelajaran indikatornya adalah menata latar atau 

setting pembelajaran serta melaksnakan pembelajaran secara 

kondusif. 

d) Mengevalusi hasil belajar yang indikatornya meliputi 

merencanakan sekaligus melaksanakan evaluasi atau penilaian 

dari hasil proses pembelajaran secara berkesinambungan, 

menganalisis hasil evaluasi proses pembelajaran guna untuk 

menentukan dan memutuskan terhadap tingkat ketuntasan dalam 

belajar anak didik, serta memanfaatkan hasil dari sebuah 

penillaian tersebut untuk mengkoreksi serta memperbaiki kualitas 

program pembelajaran secara keseluruhan. 

e) Dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki anak didik 

dalam bentuk aktualisasi.yakni memberikan fasilitas anak didik 

untuk mengembangkan kemampuan akademiknya dan 

memberikan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan 

kemampuan anak didik yang non akademik.34 

Adapun fungsi dari kompetensi pedagogik guru adalah: 

pertama, apabila seorang guru dapat memahami anak didiknya 

dengan cara memanfaatkan prinsip-prisip perkembangan dalam 

ranah kognitifnya ialah rasa ingin tahu anak didik dapat 

terpenuhi, anak didik mampu mengatsi problem-problem yang 

dihadapinya dan berani menyampaikan pendapatnya serta dalam 

                                                             
34 Muhiddinur Kamal, Guru: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis, (Bandar Lampung: AURA CV. 
Anugrah Utama Raharja), 20-21. 
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kegiatan belajarnya anak didik merasa puas dan bahagia. Kedua,  

apabila seorang guru bisa memahami prinsip dasar 

perkembangan kepribadian anak didik serta dimanfaatkannya, 

maka anak didik dapat memmpunyai rasa pecaya diri, sopan 

serta patuh terhadap tata tertib yang ada, dan anak didik dapat 

menumbuhkan dalam dalam diri jiwa seorang pemimpin serta 

gampang berdaftasi dengan lingkungan.35 

2) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian disini ialah kemampuan seorang guru 

yang dapat dijadikan ciri khas yang mantap, stabil, berakhlak mulia, 

dewasa, arif, berwibawa serta menjadi uswatun hasanah bagi anak 

didiknya. 

a) Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi kemampuan 

bertindak sesuai dengan norma-norma hukum, sosial, dan bahagia 

menjadi guru serta memiliki keistikomahan dalam berbuat yang 

sejalan dengan norma-norma. 

b) Berakhlak mulia dan menjadi uswatun hasanah yaitu meliputi 

kemampuan dalam bertindak selaras dengan aturan agama, jujur, 

ikhlas serta suka menolong, memiliki tingkah laku yang bisa 

diteladani oleh anak didiknya. 

                                                             
35 Muhiddinur Kamal, Guru: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis,… 21-22. 
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c) Personality yang dewasa berarti memampakkan jiwa mandiri 

dalam berbuat sebagai guru, dan mempunyai etos kerja sebagai 

pendidik. 

d) Kepribadian yang Arif meliputi kemampuan dalam betindak atas 

dasar kemanfaatan bagi anak didik maupu sekolah dan 

masyarakat luas, terbuka dalam berpikir dan bertindak. 

e) Kepribadian yang wibawa adalah mempunyai tingkah laku positif 

yang dapat menimbulkan pengaruh pada anak didiknya, dan 

berkelakuan yang segani anak didiknya. 

Fungsi dari kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh seorang 

guru adalah dapat memberikan sebuah bimbingan dan arahan serta 

menjadi role model bagi anak didiknya, berkereasi bersama, 

menumbuhkan motivasi belajar anak didik, serta meberikan sebuah 

dorongan untuk lebih maju kedepannya. 

3) Kompetensi Sosial 

Guru yang mempunyai kompetnsi sosial mampu beriteraksi 

dan berkomonikasi dengan anak didiknya, lingkungan masyarakat 

sekolah maupun tempat sekitar. Kemampuan seorang guru dalam 

berbaur baik sesama guru, anak didik dan lingkungan sekitar dapat 

berjalan dengan baik. Dalam kompetensi sosial guru ini meliputi 

beberapa indikaotor yaitu: Guru mampu berbaur dan berkomonikasi 

secara efektif dengan anak didiknya, mampu berkomonikasi dan 
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berbaur dengan guru serta mampu berbaur dan berkomonikasi 

dengan orang tua anak didik dengan baik dan efektif. 

Adapun fungsi dari kemampuan sosial dari seorang guru 

adalah dapat memotivasi agar menjadi anak didik yang cerdas dan 

masyarakat yang mendukung terhadap kemajuan pendidikan, 

pelopor dalam pendidikan, pengkajian terhadap ilmu pengetahuan, 

serta sebagai pengabdian pada masyarakat.  

4) Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan seorang guru 

terhadap penguasaan konten pelajaran secara mendalam yang 

meliputi penguasaan konten pelajaran, kurikulum dan substansi 

keilmuan serta dapat menguasai struktur dan metodologi keilmuan. 

a) Paham terhadap substansi keilmuan yang ada kaitannya dengan 

mata pelajaran yang meliputi memahmi bahan aar yang terdapat 

dalam kurikulum, memahami adanya keterkaitan antara mata 

pelajaran yang ada kaitannya, serta menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari-hari 

b) Memhami struktur dan metode yang meliputi mampu menguasai 

langkah-langkah dalam menelaah secara kritis untuk 

memperdalam pengetahuan, paham terhadap metode dan struktut, 

konsep yang berada dalam mmateri pelajaran. 
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e. Peran Guru Kelas  

Peran adalah paradigma atau pola yang menjadi ciri khas semua 

orang yang bertugas untuk mengerjakan pekerjaan atau jabatan tertentu. 

Dalam artian bahwa peran adalah terwujudnya serangkaian perbuatan 

yang saling berhubungan antara yang dikerjakan dalam situasi tertentu 

dan ada hubungannya dengan perkembangan anak didik hal tersebut 

merupakan yang menjadi tujuan utamanya.36 Peran adalah sesuatu yang 

di jalankan dan dimainkan.37 Sebuah aktivitas yang dijalankan dan 

dimainkan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam 

dilakukannya adalah dinamakan peran. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peran 

adalah suatu sikap atau tindakan yang dijalankan oleh seseorang yang 

memiliki kemampuan dalam melaksanakannya dan memiliki status atau 

kedudukan tertentu. Kaitannya dengan peran seorang guru, maka peran 

dapat diartikan bahwa seluruh tindakan guru yang dimainkan dan 

dijalankan dalam mengembangkan pengetahuan dan karakter anak didik 

dalam keadaan dan situasi tertentu. 

Guru adalah seseorang yang mengajar di sekolah atau madrasah. 

Guru sebagai pengajar dituntut untuk menjelaskan ilmunya pada anak 

didik, memberikan nasihat dan memberi arahan pada anak didik kearah 

yang lebih baik lagi dari pada sebelumnya. Guru sebagai fasilitator 

                                                             
36 Kunandar,Guru Profesional, (Jakarta, Rineka Cipta, ), 51 
37 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 
Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

56 
 

  

dalam proses transfer ilmu pengetahuan dari sumber belajar pada anak 

didik38 seorang guru mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk 

mengajar, mendidik, membimbing, melatih, mengevalusi serta 

mengarahkan anak didiknya.39 Dengan demikian,maka dapat ditarik 

sebuah kesimpulan bahwa seorang guru adalah orang yan mempunyai 

kemampuan atau kompetensi yang profesional untuk mengajar, 

mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih serta mengevaluasi 

anak didik dalam rangka untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari 

sumber bahan belajar yang tersedia pada anak didik.  

Seorang guru mempunyai peran dan fungsi yang keduanya 

merupakan satu  kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu suatu 

kemampuan, yang dimaksud kemampuan disini adalah kemampuan 

seorang guru dalam mengajar, mendidik, membing serta melatih anak 

didik. Keempat kemampuan tersebut harus dintegrasikan dalam 

pembelajaran.40 Oleh karena itu apabila ditarik pada makna yang lebih 

spesifik yaikni dalam konteks peran guru kelas adalah peran guru kelas 

dalam pembelajaran berperan sebagai pengajar, pendidik, pembimbing 

serta pelatih terhadap anak didiknya yang kesemua kemampuan ini 

harus dimiliki oleh seorang guru kelas agar tercapainya sebuah tujuan 

bersama. 

                                                             
38 Pitalis Mawardi, Penelitian Tindakan Kelas, Penelitian Tindakan Sekolah dan Best Practise 
(Jawa Timur: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2020), 53-54 
39 Pitalis Mawardi, Penelitian Tindakan Kelas, Penelitian Tindakan Sekolah dan Best Practise 
(Jawa Timur: CV. PENERBIT QIARA MEDIA, 2020), 53-54 
40 Ahamd Sopian, Tugas, Peran, dan Fungsi Guru dalam Pendidikan, Jurnal Tarbiyatul Islam 
RAUDHAH To Be Profesionals. Vol. 1 No. 1 Edisi Juni 2016. 
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Guru dan anak didik mempunyai hubungan yang sangat erat, 

hubungan tersebut dapat menetukan kualitas proses belajar mengajar 

yang efektif.41 Dengan demikian peran seorang guru menempati posisi 

yang sangat strategis dalam menentukan berhasilnya dari proses belajar 

mengajar, maka seorang guru diharuskan membangun hubungan yang 

positif dengan anak didiknya agar tercipta suasana belajar yang 

menyenangkan dan kondusif. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa peran 

guru kelas adalah sikap atau tindakan yang dijalankan oleh seorang 

guru yang professional untuk membantu anak didik agar paham terhdap 

ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Seorang guru dapat dikatakan 

melaksanakan peranannya sebagai guru apabila syarat dan rukun guru 

di laksanakan. 

                                                             
41 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan, (Jember: IJP Press, 2018), 80. 
42 Zainal, Aqib. Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran,  (Surabaya: Insan Cendikia. 2002), 85 

 yang dituntut banyak inisiatif yang penuh kreativitas. Jadi penguasaan 

Zainal berpendapat bahwa Guru madrasah ibtidaiyah adalah guru 

menghayati secara mendalam semua materi yang akan diajarkan. oleh

peranan dan tugas sebagai pengelola proses belajar mengajar dikelas 

sebab itu, dalam memberikan konten pelajaran guru kelas memiliki 

yang telah ditetapkan, akan tetapi guru kelas harus menguasai dan

kelas artinya guru harus dapat mengajarkan berbagai konten pelajaran42   

Guru kelas tidak hanya dituntut untuk  menyelesaikan bahan  pelajaran 
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Berdasarkan pendapat Akhmad Shunhaji, kepala sekolah SD 

Global Islamic School guru kelas adalah guru yang berfungsi 

membantu kepala sekolah dalam memimpin kelas, mengelola kegiatan 

yang berhubungan dengan proses pendidikan dan pembelajaran, 

managemen kelas dan administrasi kelas. Dinamika kelas secara 

langsung dipengaruhi oleh guru kelas yang berposisi sebagi pemimpin. 

Pada tahap pertama bersifat formal yaitu sebagai orang yang ditunjuk 

memimpin pengelolaan kelas. Oleh karena itu dalam aktivitas sebagai 

pemimpin kelas, guru kelas akan lebih berfungsi apabila mampu 

mewujudkan kepemimpinan formal.43 

Guru kelas harus kompeten dalam menetapkan pilihan yang tepat 

untuk mengimplementasikan pendekatan untuk mewujudkan 

pengelolaan kelas yang efektif. Disamping itu guru sebagai pemimpin 

kelas diharuskan juga merancang dan membuat serta melaksanakan 

semua yang berkaiatan dengan administrasi kelas  

Peranan ini tidak hanya pada waktu pelajaran berlangsung, tetapi 

juga sebelum dan setelah pelajaran. Guru dalam fungsinya sebagai 

pembimbing atau guru kelas, mempersiapkan diri sebagai penanggung 

jawab utama di kelas. Oleh sebab itu guru kelas perlu mengetahui 

karakteristik siswanya baik mengenai latar belakang kehidupannya, 
                                                             
43 Nurhayati, Perbedaan Pengaruh Fungsi Guru (Guru Bidang Studi Dengan Guru Kelas) 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Tingkat Iq Siswa, Jurnal Formatif 4(2): 140-
149, 2014 ISSN: 2088-351X 

 sekolah dasar. Madarasah ibtidaiyah. 

 terhadap semua konten pelajaran mutlak dimiliki oleh seorang guru 
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masalah sosial, ekonomi, budayanya maupun yang lainnya yang secara 

langsung atau tidak langsung berhubungan dengan siswa. 

Guru kelas memiliki tugas-tugas diantaranya:  

a. Menciptakan iklim yang kondusif sehingga anak-anak merasa 

nyaman aman dan menyenagkan belajar di sekolah atau di dalam 

kelas.  

b. Menyusun dan melaksanakan penilaian pada semua anak didik untuk 

mengetahui kamampuan dan kebutuhannya.  

c. Menyusun Program Pengajaran Individu (PPI) bersama-sama dengan 

guru pendidikan khusus. 

d. Melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dan mengadakan penilaian 

kegiatan belajar-mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

e. Memberikan program remedial teaching, pengayaan atau percepatan 

bagi siswa yang membutuhkan  

f. Melaksanakan administrasi kelas sesuai dengan bidang tugasnya.44  

Selain itu guru kelas memiliki peranan dan tanggung jawab dalam 

kegiatan bimbingan diantaranya: 1) Mengumpulkan data tentang siswa, 

2) Menyelenggarakan bimbingan kelompok, 3) Meneliti kemajuan dan 

perkembangan siswa (akademik, sosial, fisik, pribadi), 4) Mengawasi 

kegiatan siswa sehari-hari, dan 5) Memberikan pemahaman, dan lainnya.  

                                                             
44 Nurhayati, Perbedaan Pengaruh Fungsi Guru (Guru Bidang Studi Dengan Guru Kelas) 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Tingkat Iq Siswa, Jurnal Formatif 4(2): 140-
149, 2014 ISSN: 2088-351X 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa guru 

kelas adalah pengajar pada suatu kelas di sekolah dimana ia harus dapat 

mengajarkan berbagai mata pelajaran. Selain itu tidak hanya dituntut 

untuk menyelesaikan bahan pelajaran yang telah ditetapkan, tetapi guru 

harus menguasai dan menghayati secara mendalam semua materi 

pelajaran. Guru kelas memiliki peranan dan tugas sebagai menijer dalam 

proses belajar mengajar di dalam kelas yang dituntut banyak inisiatif 

dan penuh kreatifitas. Selain itu orang guru kelas harus memperhatikan 

anak didiknya terutama sikap, tingkah laku, ketertiban dan kedisiplinan, 

terutama karakter religiusnya, selain itu juga seorang guru kelas harus 

tahu tentang latar belakang siswa-siswanya, baik segi sosial, ekonomi 

ataupun budaya. 

Terdapat 19 peran guru sebagaimana di uraikan oleh Imron Fauzi 

dalam bukunya yang berjudul Etika Profesi Keguruan yang diambil dari 

hasil pengkajiannya dari Pulias dan Young, sekaligus mengidentifikasi 

pendapat Manan dan Yelon and Weinstein yaitu, guru berperan sebagai 

pengajar, pendidik, pembimbing, pelatih, pemberi nasihat, Innovator, 

Panutan, peneliti, motivator kreatifitas, pembangkit semangat, pekerja 

keras, pembawa cerita, pemindah kemah, aktor, emansivator evaluator, 

pengawet, kulminator.45 

Menurut pandangan Rusydi bahwasanya guru merupakan faktor 

yang paling dominan dan paling urgen dalam institusi pendidikan, 

                                                             
45 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan, (Jember: IJP Press, 2018), 81-82. 
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dikarenakan seorang guru dijadikan cermin oleh anak didiknya sebagai 

uswatun hasanah sebagai panutan dan sebagai idola.46 Maka dari itu 

sepatutnya guru memanfaatkan fungsi serta perannya sesuai dengan 

etika profesi keguruan.  

Perkembangan minat, bakat dan potensi anak didik akan dapat 

terwujud dan terbentuk ditentukan oleh guru dengan cara 

mengaktualisasikan perannya sebagai guru secara maksimal47. Karena 

sejatinya peran guru merupakan bentuk nyata dari setiap keikut sertaan 

guru dalam memberikan pelajaran dan pendidikan pada anak didik guna 

tercapainya sebuah tujuan belajar. Guru mempunyai banyak peran yang 

mesti dilaksanakan, guru harus mampu menjdikan anak didik 

berkeinginan untuk senang belajar.48  Diantara peran guru menurut Siti 

maimunawati dan Muhammad alif  adalah: 

1. Peran Guru Kelas Sebagai Pendidik 

Guru sebagai pendidik harus mampu memberiakn bimbingan 

dalam menumbuhkembangkan sikap kedewasaan anak didik. Guru 

juga merupakan sosok figur yang menjadi contoh bagi anak didik 

dan masyarakat pada umumnya. Untuk menjadi guru yang dapat 

dijadikan figur yang dijadikan contoh atau teladan oleh anak didik 

dan masyarakat maka guru harus memiliki standar personality yang 

                                                             
46 Rusydi Ananda, Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Telaah Terhadap Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, (Medan: LPPPI, 2018), 21. 
47 Mulyasa,Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), 35 
48Siti Maimunawati & Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media 
Pembelajaran Stratei KBM di Masa Pandemi Covid-19, ( Banten: 3M Media Karya Seran, 2020), 
8 
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baik yang meliputi disiplin, wibawa, mandiri serta bertanggung 

jawab.49 

Mendidik berarti mengubah prilaku anak didik pada arah yang 

lebih baik. Mendidik berarti kaitannya dengan ranah afektif yang 

menjadi sasaran dalam pengembangannya. Anak didik yang berada 

di dalam kelas memiliki karakter yang berbeda, dari semua karakter 

yang dimiliki anak didik tersebut perlu dikembangkan pada tahap 

karakter yang lebih tinggi. Inilah tugas yang di emban oleh seorang 

guru kelas untuk mengembangkan dan mengubah prilaku anak didik 

yang lebih baik lagi tidak mudah dan tidak cukup hanya melalui 

doktrin atau transfer ilmu pengetahuan akan tetapi memerlukan 

sebuah keteladanan dan kebiasaan agar anak didik dengan 

sendirinya dapat meniru dalam bentuk pengamalan dalam 

kehidupan sehari-harinya baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Dengan demikian seorang guru di tuntut untuk mempunyai 

kepribadian yang sejalan dengan norma-norma baik agama maupun 

norma sosial.50 

Kaitannya dengan kewajiban guru sebagai pendidik, maka 

guru mempunyai tanggung jawab besar untuk mengetahui, 

memahami nilai-nilai moral dan sosial. Selain ini guru juga 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terahadap anak 

                                                             
49Siti Maimunawati & Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media 
Pembelajaran Stratei KBM di Masa Pandemi Covid-19,..12 
50 Tustiyana Windiyani, Dadang Kurnia & Ratih Punamasari, Profesi Kependidikan Kajian 
Konsep, Aturan dan Fakta Keguruan, (Bogor: PGSD Universitas Pakuan, 2020), 32. 
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didiknya dan tanggung jawab terhadap masyarakat pada umumnya. 

Maka dari itu seorang guru harus mempunyai kekuatan serta 

kemampuan lebih dalam menginternalisasikan nilai-nilai religius, 

emosional, moral dan sosial serta intelektual dalam 

kepribadiannya,51 serta guru dituntut untuk selalu mengakses 

perkembangan ilmu pengeahuan sesuai dengan perkembangan 

zaman karena hal menjadi nilai plus terhadap guru untuk 

mempermudah dan membantu guru dalam mengintegrasikan 

kedalam berbagai pelajaran yang lebih bermakna. 

Guru merupakan seorang figur serta tokoh idola dari anak 

didiknya, maka kepribadian seorang guru merupakan tolak ukur 

yang dijadikan patokan dalam berprilaku anak didik dan lingkungan 

masyarkat. Oleh karena itu seorang guru harus mempunyai standar 

kualitas kepribadian yang berwibawa dan bertanggung jawab serta 

disiplin.52 

2. Peran Guru Kelas Sebagai Pengajar 

Guru sebagai pengajar juga harus mampu memberikan 

pengetahuannya pada anak didik, dalam artian guru harus mampu 

menguraikan dan menjelaskan isi pelajaran yang menjadi 

pegangannya semudah mungkin supaya dapat dipahami dan 

dimengerti oleh anak didik. Karena guru diasumsikan oleh anak 

didiknya adalah sosok yang serba bisa dan pintar, dengan demikian 
                                                             
51 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan, (Jember: IJP Press, 2018), 82. 
52 Rusydi Ananda, Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Telaah Terhadap Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, (Medan: LPPPI, 2018), 30. 
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guru terlebih dahulu harus mempersiapkan materi yang akan 

diajarkan secara matan.53 

Tugas utama dari seorang guru adalah mengajar di madrasah 

atau di dalam kelas artinya guru menyampaikan pelajaran kepada 

anak didiknya secara baik dan benar agar anak didiknya dapat 

mengerti dan paham terhadap materi pelajaran yang disampaiakan.54 

Hal ini menurut Imron Fauzi dalam proses belajar mengajar seorang 

guru harus memberi pertolongan kepada anak didiknya yang sedang 

berada pada tahap perkembangan agar supaya mempelajari sesuatu 

yang belum diketahui, membentuk kemampuan serta memahami 

konten pelajaran sesuai standar yang dipelajari.55 

Selain tugas utama mengajar guru berupaya agar anak didik 

dapat melakukan perubahan baik dalam dimensi sikap, hubbit, 

kerampilan, sosial yang hal ini merupakan bentuk dari pengamalan 

dari ilmu pengetahuan yang telah diterima di dalam kelas melalui 

kegiatan belajar mengajar. Proses belajar anak didik di dalam kelas 

akan semangat, nyaman dan kondusif disebabkan beberapa faktor, 

adanya motivasi, komonikasi yang baik, kemampuan verbal, serta 

kebebasan serta keterampilan seorang guru dalam menyampaikan 

                                                             
53 Siti Maimunawati & Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media 
Pembelajaran Stratei KBM di Masa Pandemi Covid-19, ( Banten: 3M Media Karya Seran, 2020), 
12 
54 Rusydi Ananda, Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Telaah Terhadap Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, (Medan: LPPPI, 2018), 22. 
55 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan, (Jember: IJP Press, 2018), 83. 
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materi ajarnya.56 Dengan demikian anak didik melalui belajarnya 

akan mengalir sesuai dengan yang dicita-citakan dan menyenangkan 

serta dapat tumbuh rasa semangat belajar anak didik dan tidak 

membosankan. Kaitannya dengan hal ini maka seorang guru harus 

menyampaikan ilmu menjadi terang dan jelas serta tidak 

membingungkan anak didik dan selalu berupaya dengan 

kemampuannya seorang guru lebih kreatif dan terampil dalam 

menyelesaikan problem. 

Peran guru sebagai pengajar menurut Mulyasa yang dikutip 

oleh Rusydi Ananda bahwasanya guru merupakan fasilitator dalam 

menyampaikan pembelajaran yang tugasnya adalah memberikan 

kemudahan dalam proses belajar anak didik. Maka dari seorang guru 

dalam proses belajar mengajar harus melakukan hal-hal berikut: 

a. Membuat ilustrasi, yang pada intinya ilustrasi adalah 

menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari oleh anak didik 

dengan sesuatu yang telah dialami dan diketahui sebelumnya dan 

pada saat itu juga memberikan tambahan pengalaman pada anak 

didik. 

b. Mengidentifikas, artinya meletakkan sesuatu yang sedang 

dipelajari denagn jelas dan sederhana dengan cara memberi 

pelatihan serta pengalaman dan pemahaman yang dimiliki anak 

didik. 

                                                             
56 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan,… 83. 
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c. Menganalis, dengan artian guru membahas permasalahan yang 

telah dipelajari bagian demi bagian. 

d. Mensentesis, berarti menghubungkan pembahasan yang telah di 

lalui dengan konsep-konsep yang utuh agar mempunyai makna 

yang bekaitan denagn yang lain menjadi jelas, dan setiap problem 

yang ada tetap ada kaitan yang erat secara keseluruhan yang lebih 

luas. 

e. Bertanya, berarti guru menanyakan kepada anak didiknya untuk 

mengetahui kadar pemahaman anak didik terhadap pelajaran yang 

sudah di ajarkan. 

f. Mendengarkan, guru harus memahami masalah yang ada pada 

anak didik dengan cara penyederhanaan disetiap problem yang 

ada menjadi tampak lebih jelas dan terang. 

g. Meciptakan kepercayaan, untuk membangun kepercayaan anak 

didik terhadap guru dalam peoses belajar mengajar maka guru 

harus menguasai kompetensi dasar dalam pembelajaran. 

h. Memberikan paradigma yang bermacam-macam. Artinya seorang 

guru harus meberikan pengertian dan pemahamn terhadap anak 

didiknya dalam mempelajari materi pelajaran tidak hanya dalam 

satu sisi melainkan bervariasi. 

i. Menyediakan media pembelajaran untuk dipelajari sesuai dengan 

standar. 
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j. Metode yang digunakan harus disesuiakan dengan bahan konten 

pelajaran. 

k. Memberi sugesti perasaan, artinya seorang guru harus menyentuh 

perasaan anak didik agar proses belajar mengajarnya mempunyai 

makna serta dapat merangsang agar anak didik lebih semangat 

lagi dalam belajarnya.57 

Guru sebagai pengajar dan pendidik merupakan peran guru 

yang tidak dapat di pisah. Antara kedua peran tersebut merupakan 

satu kesatuan yang harus berjalan bersama, artinya guru adalah 

sebagai agen penyampai ilmu pengetahuan yang sesuai dengan yang 

diampu dan juga sebagai pendidik untuk menjadikan anak didiknya 

tumbuh dan berkembang menjadi lebih dewasa. Guru juga harus 

mampu menumbuh kembangkan pengetahuan dan pemikiran anak 

didiknya pada level yang lebih baik serta mampu membangun dan 

membentuk anak didik berprilaku baik, bertutur kata sopan dan 

berbudi pekerti yang mulia supaya anak didik tumbuh dan 

berkembang menjdi oran yang bermanfaat dimasa yang akan 

datang.58 Untuk menjadi guru yang baik sangatlah sulit, akan tetapi 

apabila di jalani dengan hati yang bersih dan ikhlas, maka lambat 

laun kita belajar menjadi guru yang baik untuk anak didik kita. 

                                                             
57 Rusydi Ananda, Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Telaah Terhadap Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, (Medan: LPPPI, 2018), 30-31. 
58 Siti Maimunawati & Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media 
Pembelajaran Stratei KBM di Masa Pandemi Covid-19, ( Banten: 3M Media Karya Seran, 2020), 
12 
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3. Peran Guru Kelas Sebagai Mediator atau Sumber Belajar dan 

Fasilitator 

Guru harus paham terhadap isi atau konten pelajaran yang 

akan disampaikan pada anak didiknya, karena guru sebagai sumber 

belajar bai anak didik, selain sebagai sumber belajar anak didik 

ketika proses belajar mengajar bisa dipastikan anak didik akan 

menanyakan prihal yang belum meraka pahami dan tidak dimengerti. 

Dengan demikian guru harus mempersiapkan terlebih dahulu yang 

dibutuhkan pada saat ingin mengajar dengan baik dan opltimal. Guru 

sebagai fasilitator harus mampu dalam menyiapkan media belajar 

yang sesuai yang dapat mendorong kesenangan anak didik pada saat 

belajar sehingga akan tercipta suasana belajar yang menyenagkan. 

Guru sebagai fasilitator harus dapat mengembangkan 

pembelajaran lebih aktif, karena pembelajaran yang aktif akan lebih 

leluasa memberikan ruang dan waktu yang memadai untuk menggali 

kreativitas dan kemandiarian anak didik sesuai dengan bakat dan 

minat serta sesuai dengan perkembangan psikolois dan fisik anak 

didik. 

Guru sebagai fasilitator menurut maimunatwati dan 

Muhammad Alif setidaknya menyiapkan fasilitas demi kemudahan 

belajar anak didik, namun guru tidak hanya menyiapkan yang 

sifatnya fisik akan tetapi bagaimana seorang guru mampu 

memberikan fasilatas bai anak didik supaya bisa melaksanakan 
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kegiatan dalam bentuk pengalaman dan pengamalan yang telah 

diperoleh melalui pembelajaran dan menjadi lebih terampil.59 

4. Peran Guru Kelas Sebagai Model dan Teladan 

Peran seorang guru dalam pendidikan tidak hanya mentransfer 

ilmu pengetahuan semata, akan tetapi yang lebih urgen lagi adalah 

memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak didiknya 

supaya dituru. Karena seorang guru merupakan cerminan bagi anak 

didik dan masyarakat pada umumnya baik dalam berucap maupun 

dalam bertingkah laku. 

Semua yang keluar dari guru baik berupa informasi maupun 

prilaku dapat dijadikan percontohan oleh masyarakt dan anak didik 

dan dapat dipercaya dan mempunyai arti yang penting dalam 

kehidupan masyarakat dan anak didik, maka dari itu guru harus 

berprilaku baik dan mencerminkan kebaikan karena hal tersebut 

dapat ditiru oleh anak didiknya.60      

5. Peran Guru Kelas Sebagai Motivator 

Sejatinya motivasi berhubungan dengan minat dan prestasi 

anak didik dalam belajar. Peran guru sebagai motivator bagi anak 

didiknya adalah salah satu dari sekian banyak peran guru yang dapat 

memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan belajar anak 

                                                             
59 Siti Maimunawati & Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media 
Pembelajaran Stratei KBM di Masa Pandemi Covid-19, ( Banten: 3M Media Karya Seran, 2020), 
16-17 
60 Siti Maimunawati & Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media 
Pembelajaran Stratei KBM di Masa Pandemi Covid-19, ( Banten: 3M Media Karya Seran, 2020), 
18-20 
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didik, tujuan dari pemberian motivasi dari seorang guru adalah untuk 

membangkitakan gairah semangat belajar anak didik melalui 

berbagai strategi dan teknik serta metode yang digunakan oleh guru. 

Pemberian motivasi dari seorang guru pada anak didik terlibih 

dahulu guru mencari akar masalah atau latar belakang yang 

menipanya anak didik, apabila guru mengetahuai akar masalahnya 

maka akan mudah dalam tidak sulit untuk memberikan dalam 

memberikan motivasi dan nasihat untuk memberikan solusi, 

sehingga dalam memotivasi anak didik tepat sasaran dan terarah.61 

6. Peran Guru Kelas Sebagai Pembimbing dan Evaluator 

Guru sebagai pembimbing harus memberikan pendampingan 

dan memberikan arahan pada anak didik terkait dengan 

perkembangan dan pertumbuhan anak didik, baik pertunbuhan dan 

perkembangan anak didik di ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik dan dapat memberikan kelayakan hidup baik secara 

akademik sosial maupin spritual anak didik. Guru mejelaskan isi 

pelajaran yang pelajari anak didik dengan jelas serta memberikan 

pengetahuan pemecahan masalah serta memberikan bimbingan pada 

anak didik dalam berucap, berindak serta berprilaku.62  

                                                             
61 Siti Maimunawati & Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media 
Pembelajaran Stratei KBM di Masa Pandemi Covid-19, ( Banten: 3M Media Karya Seran, 2020), 
21-22 
62 Siti Maimunawati & Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media 
Pembelajaran Stratei KBM di Masa Pandemi Covid-19, ( Banten: 3M Media Karya Seran, 2020), 
24 
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Keberadaan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar 

sangat berharga bagi anak didiknya, peran seorang guru dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas sampai detik ini belum dapat 

tergantikan oleh apapun termasuk oleh teknoligi canggih yang 

sedang berkembang saat ini, alasan yang paling sederhana adalah 

dalam diri seorang guru terdapat unsur manusiawi.63 

Guru di ilustrasikan oleh Rusydi Ananda sebagai pembimbing 

sebuah perjalanan64 yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan 

pengalam yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan demi 

lancarnya sebuah perjalanan. Lebih lannjut Rusydi menjelaskan 

bahwa maksud dari perjalanan ini tidak hanya menyangkut maslah 

fisik saja melainkan sebuah perjalanan mental, emosional, kreativitas 

dan moral serta perjalanan spiritual yang lebih luas dan mendalam. 

Guru sebagai pembimbing terhadap anak didiknya mempunyai 

tanggung jawab dan kewajiban dalam setiap perjalanan yang 

menjadi agenda untuk dilaksanakannya. Maka berdasarkan uraian 

tersebut dapat dipetik sebuah pemahaman bahwa seorang guru 

sebagai pembimbing perjalanan membutuhkan kemampuan yang 

perlu dimiliki yaitu:65 

Pertama, guru perlu dan harus merencanakan tujuan dan 

mengidentifikasi kompetensi yang ingin dicapai. Maka tugas guru 

                                                             
63 Moh. Roqib & Nurfuadi, Kepribadian Guru Upaya Mengembangkan Kepribadian yang Sehat di 
Masa Depan, (Yogyakarta: CV. Cinta Buku, 2020), 114. 
64 Rusydi Ananda, Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Telaah Terhadap Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan, (Medan: LPPPI, 2018), 31. 
65 Imron Fauzi, Etika Profesi Keguruan, (Jember: IJP Press, 2018), 84-85. 
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yang perlu dilakukan adalah menetapkan sesuatu yang berhubungan 

dengan anak didik yang disesuaikan dengan latar belakang serta 

kemampuan anak didik dan kemampuan apa yang yang dibutuhkan 

oleh anak didik untuk dipelajari dan tercapainya sebuah tujuan. 

Dengan demikian guru dalam merumuskan sebuah tujuan harus 

memahami semua aspek pembelajaran. 

Kedua, seorang guru harus meperhatiakn terhadap keterlibatan 

anak didik dalam kegiatan belajar mengajarnya, dan lebih urgen lagi 

adalah keterlibatan anak didik tidak hanya aspek badiah belakan 

akan tetapi meliputi pelibatan secara psikologis. Maka dapat 

dipahami bahwa anak didik perlu dibimbing untuk memproleh 

pengalaman serta dapat membentuk kemampuan yang bisa 

mengantarkan anak didik mencapai tujuannya. Dalam keadaan 

apapun anak didik wajib belajar, maka dari itu anak didik harus 

mempunyai pengalamn serta kemampuan yang menimbulkan 

kegiatan belajar. 

Ketiga, guru wajib memaknai proses belajar. Dalam posisi ini 

guru berada dalam kesulitan akan tetapi ini penting, karena tugas 

seorang kegiatan dalam belajar harus memberikan kehidupan yang 

berarrti dalam kegiatan belajarnya. Boleh jadi pembelajaran yang 

disampaikan oleh seorang guru terhadap anak didiknya dilakukan 

secara tuntas dan detail serta terprogram akan tetapi kurang membuat 

anak didik bergairah dan terangsang serta tidak sesuai, kurang 
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bermakna serta tidak membuat anak didik lebih semangat, sehingga 

rasa keingin tahuan anak didik tidak bangkit. 

Keempat, seorang gurus harus dan wajib melakukan penilaian. 

Hal ini diharapkan dapat mengoreksi dan memperbaiki apa yang 

kurang serta mengembangkan apa yang sudah sesuai dengan apa 

yang diharapkan. 

Guru sebagai evaluator dituntut berlaku adil dan jujur dalam 

memberikan nilai. Oleh sebab itu guru dalam mengevaluasi tidak 

hanya sebatas pada angka melainkan lebih dari itu, artinya guru 

dalam menilai atau mengevaluasi diarahkan agar sedapat mungkin 

bisa membuat perubahan keperibadian anak didik kearah yang lebih 

baik supaya menjadi orang yang berdedikasi tinggi dan bermoral 

baik dan berguna dalam menjalani hidup. Dalam menilai guru tidak 

hanya terpaku pada hasil akan tetapi juga menilai prosesnya, apabila 

kedua kegiatan ini yan dinilai maka akan mendapat feedback terkait 

pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Sebagai evaluator guru memberikan komentar dan menilai 

terhadap kinerja anak didik, oleh sebab itu guru harus memapu 

memberikan nilai antara yang baik dan yang tidak baik. Tujuan 

penelian adalah untuk mengetahui kadar tingkat keberhasilan sserta 

efektifitas belajar selama proses pembelajaran berlangsung. 

Perkembangan dan pertumbuhan anak didik perlu perhatian terus 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

74 
 

  

menrrus oleh seorang guru guna untuk mengontrol sampai 

tercaiapainya tujuan sesuai dengan yang diharapkan bersama.66 

f. Pendidikan Karakter 

1. Hakikat Karakter 

Banyak versi dalam istilah karakter. Menurut Wynme dan 

Bohlim sebagaimana diurakan oleh Ni Putu bahwa  Karakter secara 

etemologi berasal dari bahasa lati kharakter, kharassei dan kharax 

yang mempunyai makna dipahat, atau tols for makng” yakni alat 

untu memahat. Disisi yang bahwa karakter itu berasal dari bahasa 

Yunani  charassein yang artinya membuat tajam, membuat dalam 

atau to engrave artinya adalah mungukir, memahat, dan menandai 

yang fungsinya untuk membedakan anatara yang satu dengan yang 

lainnya, sehingga bentuknya unik, menarik67 

Karakter dalam bahasa arab diartikan khuluq, sajiyah, 

thab’u yang mempunya arti budi pekerti, watak dan tabi’at. Dengan 

demikian karakter secara mendasar menunjuukan pada sesuatu yang 

khas yang dapat dijadikan pembeda. Seseorang akan dapat diketahui 

perbedaannya oleh orang lain apabila mempunya ciri yang khas atau 

karakter tertentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia karakter 

                                                             
66 Siti Maimunawati & Muhammad Alif, Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media 
Pembelajaran Stratei KBM di Masa Pandemi Covid-19, ( Banten: 3M Media Karya Seran, 2020), 
24-25 
67 Ni Putu Suwardani, Quo Vadus; Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa yang 
Bermartabat, (Bali: UNHI Press, 2020), 21. 
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dapat diartikan sebgai tabi’at, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang menjadi pembeda seseorang degan yang lainnya.68 

Melihat beberapa definisi diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hakikat karakter adalah sifat, watak, tabi’at yang 

dijadikan ciri khas sebagai jati diri seseorang untuk membedakan 

antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain bahwa 

karakter merupakan personality atau kepribadian seseorang yang 

dapat dijadikan tanda pengenal jati dirinya oleh orang lain. 

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan prupakan sebuah proses pengubahan sikap dan 

prilaku seseorang dengan usaha untuk menjadikan dewasa melalui 

proses pengajaran dan pelatihan. Sedangkan karakter adalah ciri 

khas dari seseorang yang berupa prilku dan moral serta akhlak 

mulia.69 Pendidikan karakter diartikan sebagai pendidikan yang 

mengandung nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan 

kompetensi anak didik agar dapat berbuat dan bertindak dalam 

memetuskan sesuatu baik atau baru, serta dapat menjaga hal-hal 

yang baik serta diwujudkan kedalam prilaku sehari-hari. Oleh sebab 

itu Thomas Lickona mengatakan bahwa dalam pendidikan karakter 

                                                             
68 Ni Putu Suwardani, Quo Vadus; Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa yang 
Bermartabat, (Bali: UNHI Press, 2020), 22. 
74 Dakir, Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah dan 
Madrasah, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 5. 
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terdapat tiga dimensi yaitu dimensi moral  reasoning, moral feeling 

serta moral behaviour70 

Pendidikan karakter adalah sebuah proses pembudayaan 

serta pemberdayaan nilai-nilai luhur di sekolah. lingkungan 

keluarga dan lingkungan masyarakat. Nilai-nilai luhur ini 

berdasarkan pada teori-teori pendidikan, nilai-nilai agama, budaya 

pancasila dan UUD 1945, UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional disertai dengan pengalaman yang paling baik 

dan aplikasi baik dalam keseharian.71 

Pendidikan karakter pada konsep awalnya merupakan 

merupakan sistem penanaman nilai-nilai karakter pada anak didik 

yang memuat komponen pengetahuan, keinginan dan perbuatan 

untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam bentuk tingkah laku baik 

kepada Allah swt, pada diri sendiri, lingkungan serta pada sesame, 

agama, nusa dan bangsa, sehingga anak didik menjadi berkembang 

dan terbentuk menjadi manusia yang paripurna.72 

Pendidikan karakter adalah pendidikan pengembangan 

nilai-nilai kebudaya dan karakter bangsa pada diri anak didik 

sehingga anak didik mempunyai nilai serta karekter sebagai jati 

dinya, dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat dan warga 
                                                             
70 Thomas Lickona, Educating For Character, terj (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),  
71 Dakir, Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah dan 
Madrasah, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 15-16. 
72Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter; Konsepsi dan Aolikasi dalam Lembaga Pendidikan, 
(Jakarta: Kencana Pernada Group, 2013), 17. 
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Negara yang berkepribadian religius, nasionalis serta produktif dan 

kreatif.73 Menurut Lickona sebagaimana dinukil oleh Akhtim 

Wahyuni mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya 

yang sungguh-sungguh untuk membantu orang dalam memahami, 

peduli, dan berprilaku sesuai dengan landasan nilai-nilai etis yang 

dirancang secara sengaja guna untuk memperbaiki karakter anak 

didik. Dengan kata lain pendidikan karakter adalah akhlak yang 

melibatkan aspek pengetahuan, perasaan dan tindakan, ketiga unsur 

dalam pendidkan karakter tersebut menurut Lickona tidak akan 

efektif apabila tidak dilakukan secara bersamaan. Pendidikan 

karakter menurut Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saaebani74 

mengatakan bahwa tidak hanya mengajarkan benar dan salah pada 

anak didik akan tetapi pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 

baik terhadap anak didik sehingga anak didik mampu merasakan 

dan siap untuk melakukakan yang baik. 

Dengan demikian menurut Zubaiedi75 mempertegas bahwa 

penguatan pendidikan karakter dalam konteks sekarang tetap 

relevan dan harus dilakukan degan tujuan unuk mengatsi krisis 

moral yang sedang terjadi di negeri ini. Diakuai atau tidak 

kenyataan yang terjadi pada saat ini yang namanya krisis moral 

                                                             
73 Akhtim Wahyuni, Pendidikan Karakter; Membentuk Pribadi Positif dan Unggul di Sekolah, 
(Sidoarjo, Umsida Press, 2021), 5. 
74 Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saaebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), 32. 
75 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter; Konsepsi dan Aolikasi dalam Lembaga Pendidikan, 
(Jakarta: Kencana Pernada Group, 2013), 1. 
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sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Lebih lanjut Zubaedi 

mengatakan bahwa kondisi dan dekadensi moral ini menandakan 

bahwa seluruh pengetahuan agama dan moral yang didapakan 

dibangku sekolah ternyta tidak berpengaruh terhadap perubahan 

tingkah lakunya. Oleh sebab itu untuk membangun sebuah 

peradaban yang beradab terlebih dahulu membangun manusianya 

supaya beradab dengan melalui pelaksanaan dan penguatan 

pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter dalam pandangan Sabar Budi Raharjo 

yang dikutip oleh Akhtim dalam jurnal pendidikan dan kebudayaan 

merupakan proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan 

dimensi moral dengah ranah sosial dalam kehidupan anak didik 

sebagai asas terhadap terbentuknya serta terwujudnya generasi yang 

berkualitas serta mampu hidup mandiri dan mempunyai prinsip 

tentang kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.76 

Adapun Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saaebani, 

mengatakan bahwa pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the 

deliberate use of all deminsions of school life to foster optimal 

character development. Dengan artian bahwa di dalam pendidikan 

karakter di sekolah semua pemangku pendidikan harus dilibatkan 

meliputi isi kurikulum, proses belajar, pegelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, 

                                                             
76 Akhtim Wahyuni, Pendidikan Karakter; Membentuk Pribadi Positif dan Unggul di Sekolah, 
(Sidoarjo, Umsida Press, 2021), 7. 
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pembiayaan dan etos kerja seluruh warga sekolah.77 Lebih tegas lagi 

diuraikan bahwa pendidikan karakter merupakan segala sesuatu 

yang dikerjakan oleh seorang guru yang mampu untuk memberi 

pengaruh terhadap anak didiknya dengan berbagai cara, strategi dan 

pendekatan yaitu meliputi keteladanan, tingkah laku guru, dan cara 

bagaimana seorang gutu berbicara pada saat menyampaikan materi 

atau pada saat-saat tertentu serta bagaimana cara seorang guru 

melakukan toleransi. Hal ini semua dapat membantu anak didik agar 

terwujud dan tercetak anak didik yang berwatak dan berkarakter 

baik 

Berdasarkan uraian diatas tentang pendidikan karakter maka 

dapat didefinsikan dan ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan 

karakter adalah serangkaian sistem untuk menanamkan nilai-nilak 

karakter pada anak didik sehingga anak didik dapat 

mengaplikasikannya di lingkungan hidup sehari-hari baik di 

sekolah, dalam keluarga, masyarakat luas. Melalui sistem 

penanaman nilai tersebut anak didik dituntut untuk memberikan 

kontribusi nyata terhadap lingkungan sekitarnya serta anak didik 

diharuskan menjadi insan kamil yang berkarter baik dari aspek 

intelektualnya, rasa, jiwa dan spriutualnya. Maka dari itu 

pendidikan karakter adalah segala daya dan upaya seorang guru 

untuk membantu dan menolong anak didiknya serta dapat 

                                                             
77 Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saaebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), 33. 
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mempengaruhi dan mengembangkan karakternya dan menjadikan 

manusia berguna bagi bagnsa, Negara dan agama.  

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter sebagaimana uraian di atas adalah 

pendidikan yang melibatkan ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Pendidikana karakter membangun dan membentuk 

pengetahuan, perasaan dan perbuatan. Menurut Hamdani Hamid & 

Beni Ahmad Saaebani, Agar anak didik menjdi anak yang 

berkarakter religius maka harus ditanamkan dalam jiwa anak didik 

unsur-unsur iman, islam dan ihsan sehingga terwujudlah generasi 

yang berkarakter berlandaskan keimanaan dan islaman serta 

keikhlasan. Untuk itu pendidikan karakter sangat penting dengan 

catatan tidak hanya memahami teori akan tetapi harus ditindak 

lanjuti dengan aplikasi yang sejati. 

Pendidikan karakter menurut Kamaruddin Hasan78 

bertujuan untuk membangun potensi kalbu/nurani/afektif anak didik 

menjadi manusia serta warga Negara yang mempunyai nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa, dan menembangkan kebiasaan dan 

tingkah laku anak didik baik serta tidak menyimpang dari ajaran 

yang mengandung nilai-nilai unersal serta kebiasaan atau tradisi 

kebudayaan bangsa yang religius, serta menanamkan pada anak 

didik jiwa kepemimpinan yang bertanggung jawab sebagai generasi 

                                                             
78 Kamaruddin Hasan, Membangun Kultur Sekolah Menuju Pendidikan Bebasis Iman dan Taqwa, 
(Makassar, CV Bina Karya Utama, 2014), 120. 
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bangsa, dan mewujudkan anak didik yang mempunyai kemampuan 

menjadi orang mandiri. Kreatif, berwawasan kebangsaan, 

menciptakan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar anak didik 

yang aman, nyaman, menyenangkan, jujur serta menumbuhkan rasa 

persahabatan yang harmonis yang berlandaskan satu bangsa dan 

berlandaskan ajaran agama. 

Pendidikan karakter merupakan asas utama untuk 

membangun bangsa ini, maka dalam upaya pembetukan karakter 

pemerintah menjadikan tujuan pendidikan secara nasional. 

Sebagaimana tertulis dalam pasal 1 UU sisdiknas tahun 2003 

dengan menguraikan bahwa diantara tujuan pendidikan nasional 

adalah untuk mengembangkan serta mewujudkan potensi anak didik 

supaya mempunyai kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. 

Maksud dari pada amanat UU sisdiknas ini tidak hanya ingin 

mencetak generasi bangsa Indonesia yang mempunya intelektual 

yang cerdas akan tetap cerdas dan berkarakter. Apabila sudah 

terbentuk generasi yang cerdas yang berkkarakter, maka lahirlah 

generasi anak bangsa yang berkarakter kebangsaan serta 

bernapaskan agama.79    

                                                             
79 Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saaebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), 39. 
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Berdasarkan uraian di atas  maka Hamdani Hamid & Beni 

Ahmad Saaebani,80 berpendapat bahwa dapat dipahami tujuan dari 

adanya pendidikan karakter adalah: 

a) Membentuk anak didik yang berpikir rasional, dewasa serta 

punya rasa tanggung jawab. 

b) Menumbuhkembangkan sikap mental anak didik yang terpuji. 

c) Kepekaan anak didik diberi pembinaan. 

d) Mewujudkan mental anak didi yang optimis dalam menjalani 

hidup yang penuh dengan tantangan. 

e) Membentuk kecerdasan emosional anak didik. 

f) Membentuk anak didik yang mempunyai karakter pengasih, 

penyayang, sabar, beriman, bertakwa, bertanggung jawab, 

amanah, jujur, adil dan mandiri. 

Dengan demikian Ni Putu menyatakan dengan menguraikan 

pendapat Foerster seorang penggagas pendidikan karkter yang 

berkebangsaan Jerman bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan 

karakter anak didik, maka seorang guru harus merumuskan empat 

pilar utama dalam pendidikan karakter. Pertama, pendidikan 

karakter harus lebih menekankan pada setiap tindakan berdasarkan 

nilai-nilai normatif. Maka anak didik akan menjadikan nilai-nilai 

normatif tersebut sebagai pegangan hidup serta menghormatinya. 

Kedua, membagun rasa percara diri anak didik serta keberaniaanya, 

                                                             
80 Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saaebani…, 39. 
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sehingga anak didik akan menjadi pribadi yang mempunyai 

komiment yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh serta berani 

menghadapi tantangan yang baru. Ketiga, adanya otonomi, sehingga 

anak didik dapat menghayati dan mengamalkan aturuan sepenuhnya 

yang menjadikan dirinya mempunyai ciri kahs tertentu. Dengan 

begitu maka anak didik akan bertindak secara mandiri dalam 

memutuskan sesuatu dan tidak mudah terpengaruh dengan adanya 

desakan yang dating dari pihak lain. Keempat, keteguhan dan 

kesetiaan, apabila dalam pribadi anak didik sudah tertanam sikap 

keteguhan, maka anak didik dalam mewujudkan hal yang baik 

menjadi tangguh, sikap setia adalah asas utama dalam menghormati 

terhadap komitmen yang menjadi pilihannya.81  

Tujuan pendidikan karakter yang berhubungan dengan 

sikap dan mental anak didik akan dapat dicapai perlu adanya 

pengelolaan dengan cara menyertakan nilai-nilai religius dan nila-

nilai tradisional yang baik. Semua nilai-nilai tersebut perlu 

diintegrasikan keberbagai muatan mata pelajaran sencara intens 

serta harus dipilih dan ditentukan guna untuk dijadikan tolak ukur 

bagi penanaman nilai-nilai tersebut. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan karakter tersebut  

memerlukan beberapa hal yaitu  melakukan kerjasama  dengan 

orang tua anak didik, karena orang tua anak didik merupakan patner 

                                                             
81 Ni Putu Suwardani, Quo Vadus; Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa yang 
Bermartabat, (Bali: UNHI Press, 2020), 17-18. 
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sejati dalam membangun, mewujudkan serta mengembangkan dan 

membentuk karakter anak didik, pihak sekolah harus lebih 

mengutamakan pengembangan keteladanan bagi anak didiknya, 

karena masyarakat adalah termasuk penentu terhadap terbentuknya 

karakter anak didik. 

Berdasarkan uraian pada paragrap sebelumnya, maka 

Character Education Quality Standart memberikan rekomendasi 

untuk dijadikan prinsip dasar dalam mencapai tujuan pendidikan 

karakter tersebut yaitu:82 

1) Mensosialisasikan nilai-nilai etika dasar sebagai landasan 

pendidikan karakter  

2) Mengklasifikasikan karakter secara komfrehensi agar mencakup 

pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. 

3) Menggunakan pendekatan yang rasional, efektif dan proaktif 

guna pembangunan karakter. 

4) Membuat komonitas yang memiliki epedulian tinggi di sekolah 

5) Memberi kesempatan pada anak didik untuk 

mengaktualisasikaan prilaku baik. 

6) Mempunyai cakupan pada kurkulum yang bermakna serta 

menantang yang menghargai anak didik, mewujudkan karakter 

dan dapat membantu anak didik untuk meraih kesuksesan dunia 

akhirat. 

                                                             
82 Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saaebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), 40. 
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7) Mengupayakan agar anak didik termotivasi. 

8) Warga sekolah atau staf di sekolah di fungsikan sebagai 

komonitas moral yang mempunyai tanggung jawab bersama 

pada pendidikan karakter yang penyai rasa kesetian terhadap 

nilai-nilai dasar yang disepakati bersama. 

9) Membagi tugas dalam memimpin atau mengontrol moral yang 

mendukung dalam terhdap inisiatif pembangunan pendidikan 

karakter. 

10) Bermitra dengan orang tuan anak didik serta anggota 

masyarakat dalam membangun pendidikan karakter. 

11) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai 

guru-guru karakter, serta memanifestasikan dalam bentuk 

prilaku atau karakter positif dalam kehidupan sehari-hari anak 

didik. 

4. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai yang meliputi 

moral knowing, moral feeling dan moral action, maka perlu 

ditanampakan nilai-nilai moral tersebut pada anak didik di 

lingkungan sekolah utama pada tingkat sekolah dasar karena pada 

tingkat sekolah dasar anak didik mempunyai kesiapan mental untuk 

menghadapi masa depannya.83 

                                                             
83 Sofyan Mustoip, Muhammad Japar & Zulela, Iplimentasi Pendidikan Karakter, (Surabaya: CV, 
Jakad Publising, 2018), 60. 
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Sebagai wujud dari penanaman nilai-nilai moral maka 

pemerintah mencanagkan serta menetapkan dalam jangka panjang 

penguatan pendidikan karakter yang dikenal dengan Gerakan 

Nasional Revolusi Mental.84 Ini pertanda bahwa penanaman nilai 

pendidikan karakter pada anak didik merupakan tujuan utama agar 

anak didik menjadi menausia yang cerdas yang berkarakter baik. 

Pendidikan karakter di Indonesia mumpunyai Sembilan 

pilar karakter dasar yaitu: Cinta kepada Allah dan segenap 

ciptaannya, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri, jujur, hormat dan 

santun, kasih sayang serta peduli dan kerja sama, percaya diri, 

kreatif kerja keras dan pantang untuk mmenyerah, keadilan dan 

kepemimpinan, baik dan rendah hati dan yang terakhir adalah 

toleransi serta cinta damai dan persatuan.  

Kesembilan pilar pendidikan karakter tersebut bersumber 

dari nilai-nilai agama, pancasila, budaya dan tujuan pendidikan 

nasional. Dari keempat suber tersebut lahirlah depan belas nilai-

nilai karakter dan budaya bangsa yang dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan pembelajaran kurikulum 13. Kedelapan belas nilai-nilai 

pendidikan karakter adalah, religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

kelaras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi atau komonikatif, 

                                                             
84 Pedoman Umum Penggalian dan Perwujudan Nilai Akhlak Mulia Sebagai Bagian Penguatan 
Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kemndikbud, 2017), 11. 
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cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

tanggung jawab.85 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang delapan belas ini dapat 

di lihat pada tabel berikut:  

Tabel. 2.1 
Nilai dan Deskripsi Pendidikan Karakter 

 
No Nilai Karakter Deskripsi 
1 Religius Sikap dan prilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 
toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 
lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 
lain 

2 Jujur Prilaku berdasarkan pada upaya menjadikan 
diri sebagai orang yang selalu dapat 
dipercaya dalam ucapan, tidakan serta 
perbuatan 

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 
perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 
sikap dan tindakan orang lain yang berbeda 
dari diri sendiri 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan prilaku tertib 
dan patuh pada berbagai ketentuan dan 
peraturan 

5 Kerja Keras Prilaku yang menunjukkan upaya sungguh-
sungguh dalam mengatasi berbagi hambatan 
belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 
dengan sebaik-baiknya 

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 
menghasilkan cara atau hasil baru dari 
sesuatu yang dimiliki 

7 Mandiri Sikap dan prilaku yang tidak mudah 
tergantung pada orang lain dalam 
menyelesaikan tugas-tugas 

8 Demokratis Cara berpikir, cara bersikap, dan cara 
bertindak yang menilai sama hak dan 
kewajiban dirinya dan orang lain 

9 Rasa Ingi Tahu Sikap dan tidakan yang selalu berupaya 
untuk mengetahui lebih mendalam dan luas 

                                                             
85 Sofyan Mustoip, Muhammad Japar & Zulela, Iplimentasi Pendidikan Karakter, (Surabaya: CV, 
Jakad Publising, 2018), 61. 
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dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan di 
dengar 

10 Semangat Kebangsaa Cara berpikir, bertindak dan berwawasan 
yang menempatkan kepentingan bangsa dan 
Negara di atas kepentingan pribadi dan 
kelompoknya 

11 Cinta Tanah Air Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 
menunjukkankesetiaan, kepedulian, dan 
penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 
lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi 
dan politik bangsa 

12 Menghargai Prestasi Siakap dan tindakan yang mendorong dirinya 
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 
bagi masyarakat, dan mengakui serta 
menghormatikeberhasilan orang lain 

13 Bersahabat/Komonikatif Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 
berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 
orang lain 

14 Cinta Damai Sikap, Perkataan, dan tidakan yang 
menyebabkan orang lain merasa senang dan 
aman atas kehadiran dirinya 

15 Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk 
membaca berbagai bacaan yang memberikan 
kebajikan pada dirinya 

16 Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yangselalu berupaya 
mencegah kerusakan padalingkungan alam 
disekitarnya, dan mengembangkan upaya-
upya untuk memperbaiki kerusakan alam 
yang sudah terjadi 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 
memberi bantuan pada orang lain dan 
masyarakat yang membutuhkan 

18 Tanggung Jawab Sikap dan prilaku seseorang untuk 
melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 
seharusnya dialakukan terhadap diri sendiri, 
masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 
budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa 

 

Nilai-nilai karakter sebagaimana tersebut di atas adalah 

sebagai acuan dan pedoman dalam pendidikan karakter, dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah karakter religius 
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Sejatinya setiap anak yang terlahir ke alam dunia sudah 

dilengkapi dengam kemampuan-kemampuan untuk menjalani 

hidupnya,86 namun kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak tidak 

akan berkembang bahkan stagnan tanpa adanya bantuan dari orang lain, 

untuk itu peran guru dalam membanun dan mengembankan kemampuan 

yang dimiliki oleh anak didik perlu bimbinagn dan arahan untuk  agar 

mempunyai karakter dan kepribadian yang kuat sesuai dengan landasan 

ideoloi pancasilan dan agama. 

5. Karakter Religius Siswa 

Katakter  religius adalah sikap kepribadian  seseorang yang 

berlandaskan pada ajaran agama yang di anutnya. Dalam konteks 

bahasa religius akar katanya adalah religi yang terserap dari bahasa 

inggris religion dalam bentuk kata benda yang mempunyai arti 

sama dengan agama yang mengandung ajaran tentang  kepercayaan 

terhadap adanya kekuatan kodrati diatas kemampuan manusia. 

Sedangkan kata religius merupakan serapan dari kata religious yang 

merupakan sifat yang melekat pada diri manusia. Religius 

merupakan salah satu bentuk nilai karakter yang oleh Akhtim 

Wahyuni diuraikan dengan menukil pendapat Suparlan sebagai 

sikap dan prilaku patuh untuk melakukan perintah agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pemeluk ajaran agama lain, serta hidup 

                                                             
86 Supiani, Guru Berkarakter Antara Harapan dan Kenyataan, ( Kalimantan Tengah: CV Nurasi 
Nara, 2019),  124 
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rukun berdampingan dengan penganut agama lain.87 Anak didik 

sangat membutuhkan yang namanya karakter religius, karena 

melihat perubahan zaman yang telah memperlihatkan dalam dirnya 

spektrum krisis moral.  

Religius dapat di maknai dengan agama, agama dalam 

pandangan Frazer sebgaimana diulas oleh Nuruddin dalam Dadan 

Nurul Haq dan Wawan Kurniawan merupakan sistem kepercayaan 

atau keyakinan yang selalu mengalami perubahan dan 

perkembangan sesuai dengan tingkat intelektual seseorang.88 

Sementara menurut Clifford Geertz agama tidak hanya problem 

spiritual belaka, akan tetapi terjadinya hubungan intens antara 

agama sebagai sumber nilai dan agama sebagai sember 

pengetahuan. Pertama, agama pola bagi tindakan manusia. (patter 

for behavior). Dalam hal ini agama dijadikan sebuah pedoman 

yang mengarahkan bagaimana manusia bertindak. Kedua,  agama 

merupakan pola dari tindakan manusia (patter of behavior). Dalam 

hal ini agama dianggap sebagai hasil dari pengetahuan dan 

pengalaman manusia.89 

Menurut Nurcholis Majid agama tidak hanya melakukan 

ritual-ritual tertentu dan percaya terhadap hal-hal yang tidak 

                                                             
87 Akhtim Wahyuni, Pendidikan Karakter; Membentuk Pribadi Positif dan Unggul di sekolah, 
(Sidoarjo, Umsida Press, 2021), 84. 
88 Dadan Nurul Haq & Wawan Kurniawan, Pengembangan Karakter Religius di Sekolah dengan 
Pendekatan Kontekstual, (Jawa Tengah: CV: Amerta Media, 2020), 67. 
89 Dadan Nurul Haq & Wawan Kurniawan, Pengembangan Karakter Religius di Sekolah dengan 
Pendekatan Kontekstual,…, 68. 
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tampak (Gaib), akan tetapi agama merupakan serangkaian perilaku 

yang bertujuan untuk mendapat ridha ilahi. Dalam artian beragama 

berarti percaya dan beriman, atas dasar kepercayan dan keimanan 

inilah manusia dapat membentuk dirinya menjadi manusia yang 

utuh serta berbudi luhur atau berakhlakukl karimah serta 

bertanggung jawab terhadap dirinya dihari kemudian.90 Sehingga 

prilakunya berasaskan keimanan yang berwujud akhlak atau 

karakter dalam kelakuannya. jadi cakupan totalitas tingkah laku 

manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman 

kepada Allah, sehingga seluruh tingkah lakunya berlandaskan 

keimanan dan akan membentuk akhlak yang terbiasa dalam 

peribadi yang dilakukan. 

Sikap religius perupakan sifat manusia yang ada kaitannya 

langsung dengan Tuhan Yang Maha Agung. Glock dan Strak 

memberikan rumus utama sebagaimana diulas oleh Akhtim bahwa 

dalam masalah religiusitas seseorang adalah perwujudan dari 

sebuah komitmen relegius yang mempunyai hubung mesra dengan 

keyakinannya, hal tersbut dapat dilihat dari prilaku seseorang yang 

bersangkutan dengan agama atau keyakinan yang dipeluknya. 

Maksud dari riligiutas seseorang adalah seberapa dalam 

pengetahuan seseorang terhadap ajaran agamanya.91 Seberapa kuat 

                                                             
90 Saifuddin Herlambang & Hamidun, Tafsir Pendidikan Cak Nur; Analisis Pemikiran Nurcholis 
Majid Tentang Pendidikan Islam, (Kalimantan Barat: Ayunindiya, 2018), 84. 
91 Akhtim Wahyuni, Pendidikan Karakter; Membentuk Pribadi Positif dan Unggul di sekolah…, 
100. 
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kepercayaan seseorang, seberapa dalam penghayatan seseorang 

terhadap nilai-nilai ajaran agamanya. Hal inilah yang menunjukkan 

bahwa seseorang dapat mengaplikaskan nilai-nilai ajaran 

agamanya dalam bentuk prilaku sehari-hari.  

Berdasarkan beberapa ulasan tentang karakter religius ini, 

maka dapat dipetik sebuah kesimpulan bahwa religius merupakan 

seluruh sistem prilaku yang dijalankan secara utuh serta dapat 

bertanggung jawab yang berasaskan ajaran agama yang ada 

hubungannya dengan sistem kepercayaan dan keimanan pribadi 

kepada Allah swt. Oleh sebab itu dalam konteks pendidikan 

karakter religius diharapkan dapat terwujud dalam jiwa anak didik 

disekolah maupun diluar sekolah sebagai mutiara cemerlang dalam 

mengahadapai perkembangan zaman yang semakin kacau ini untuk 

berprilaku sebagaimana ketentuan yang ada dalam agama islam. 

6. Pengembangan Karakter Religius Siswa 

Pendidikan karakter bagi anak didik merupakan solusi yang 

paling ampuh dalam membangun dan mengembangkan serta 

membentuk kepribadiannya dari yang nigatif pada yang lebih 

positif. Membangun karakter anak didik adalah sebuah proses yang 

terus menerus sepanjang hayat92 proses pembentukan karakter 

relegius anak didik perlu untuk dikembangkan pada yang lebih 

tinggi lagi. 

                                                             
92 Zubaidi, Pendidikan Karakter Untuk Paud dan Sekolah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 35. 
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Kepribadian atau Karakter individu dapat terbentuk melalaui 

internalisasi nilai-nilai kebaikan yang dijadikan tolak ukur 

bagaimana seseorang untuk berpikir, bersikap serta bertindak. 

Kebaikan itu sendiri terdiri dari berbagai jenis nilai moral, norma 

agama, norma sosial seperti toleran, jujur, percaya diri dan lain 

sebagainya. Melalui interaksi seseorang dengan orang lain dapat 

tumbuh dalam dirinya sebuah karakter atau kepribadian. Maka dari 

itu karakter dapat dikembang melalaui pendekatan secara personal 

akan tetapi karena seseorang tidak bisa hidup sendirian dalam 

artian seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosial maka 

pengembangan karakternya harus dilakukan dengan cara 

pengembagan budaya dan lingkungan baik disekolah maupun 

dalam keluarga dan masyarakat.93 

Sejatinya pendidikan karakter tersebut di atas merupakan 

pengembangan budaya dan karakter bangsa yang diintegrasikan ke 

dalam materi pelajaran, pengembangan budaya sekolah dan 

pengembangan diri94   

Pengembangan karakter religius anak didik melalui budaya 

sekolah tidak bisa dilakukan sekaligus melainkan bertahap, 

pertama, penanaman yakni harus dikenalkan terlibih dahulu contoh 

                                                             
93 Kendiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, Bahan Pelatihan Penguatan 
Metodologi Pembelajaran Berdsarkan Nilai-nilai Budaya Untuk Membentuk Day Sain dan 
Karakter Bangsa, 2010, 3. 
94 Anita Trisiana, Sugiaryo & Rispantyo, Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi 
Berbasis Nasionalisme dan Implikasinya Terhadap Implementasi Revolusi Mental, (Yogyakarta: 
CV. Budi Utama, 2019), 4. 
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nyata terkait hal baik dan buru, menjelskan konsekuensi positif 

nigatifnya, dikontorol atau dipantau, kemudian apabila ada yang 

salah perlu dibetulkan. Kedua,  penumbuhan, dari hasil penanaman 

perlu adanya mimbering, bimbingan dan kontrol. Ketiga, 

pengembangan, yaitu dibuatkan kegitan nyata serta memberi 

kepercayaan penuh terhadap anak didik melalui berbagai kegiatan 

seperti diskusi, main peran, demonstrasi dan lainnya. Selain hal ini 

guru juga memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri 

dalam bentuk reil, serta memberi dorongan aktif dan tanggung 

jawab dalam bersiakp, bertindak, perucap dan berprilaku.95   

Kaitannya dengan peran guru kelas baik sebagai pengajar, 

pendidik, dan pembimbing maka pengembagan karakter religius 

pada anak didik di sekolah harus dilakukan dengan cara 

menginternalisasikan nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari 

agama dalam bentuk pengajaran serta mengintergrasikan kedalam 

materi pelajaran. Oleh karena itu seorang guru mempunyai peran 

penting dan tanggung jawab untuk mengembangkan karakter 

religius anak didik yang lebih baik melalui budaya sekolah, 

pengembangan diri dan lingkungan. 

Pada dasarnya pengembangan pendidikan karakter tidak ada 

dalam fokus pembelajaran akan tetapi pendidikan karakter 

dintegrasikan kedalam muatan materi pelajaran, pengembangan 

                                                             
95 Sukandri, Implementasi Pendidikan karakter Melalui Budaya Sekolah, (Yoyakarta: Kanwa 
publiser, 2018), 138 
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diri dan budaya sekolah. 96Dengan demikian guru utamanya guru 

kelas yang mempunyai peran aktif di dalam kelas untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak didiknya perlu 

mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

karakter dan berbasis budaya pada muatun kurikulum, silabus 

rencana pembelajaran atau RPP 

Merujuk pada pedoman penguatan pendidikan karakter 

bahwasanya dalam pelaksanaan pengembangan serta penguatan 

pendidikan karakter dilakuan dengan cara terpadu dan 

berkesinambungan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu 

perlu adanya penyiapan dan pengembangan terencana dan 

terpadu.97 

Berdasarkan hal tersebut bahwa pengembang karakter 

terhadap anak didik adalah menjadi momok yang sangat urgen dan 

strategis dengan alasan bahwa karakter sama halnya kepribadian 

seseorang yang menjadi ciri tertentu atau jati dirinya. 

Pendidikan karakter perlu dikembangkan dan dikuatkan. 

Pemerintah mengupayakan dengan meluncurkan program prioritas 

dalam sekala jangka panjang dengan gerakan nasional revolusi 

mental, penguatan karakter anak didik tersebut melalaui 

harmonisasi antara olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga 

                                                             
96 Kendiknas Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum, Bahan Pelatihan Penguatan 
Metodologi Pembelajaran Berdsarkan Nilai-nilai Budaya Untuk Membentuk Day Sain dan 
Karakter Bangsa, 2010, 11. 
97 Kemndikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, Cet ke 2, 2017, 25. 
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yang membutuhkan dungan sinergi antara pihak sekolah atau guru, 

orang tua dan masyarakat. Dimensi-dimensi yang menjadi 

pedoman dalam penguatan serta pengembangan karakter anak 

didik dalam pandangan Kemendikbud meliputi oleh hati sehingga 

anak didik mempunyai rasa keyakinan dan ketakwaan kepada sang 

pencipta, olah rasa yang tujuannya adalah agar anak didik memiliki 

perasaan moral. Sedang dalam ranah olah pikir agar supaya nanti 

dapat berpikir dengan baik dan yang terakhir melalui olah raga 

agar anak didik dapat berkontribusi penuh sebagai warga Negara.98 

Adapun prinsip pembelajaran dalam pengembangan 

pendidikan karakter mengupayakan anak didik mengetahui tentang 

nilai-nilai karakter bangsa yang menjadi miliknya serta dapat 

bertanggung jawab terhadap apa yang telah diketahui melalui tahap 

mengenal, menilai, memilih serta menentukan pendiriannya yang 

kesemuanya dapat menentukan jati dirinya mempunyai keyakinan. 

Melalui proses berpikir, bersikap dan berbuat anak didik 

diharapkan mampu melaksanakan aktivitas dan program yang 

dilihat oleh anak didik sebagai individu sosial.99  

Prinsip yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan 

karakter adalah sebagai berikit: 

                                                             
98 Ni Putu Suwardani, Quo Vadis Pendidikan Karakter dalamMerajut Harapan Bangsa yang 
Bermartabat, (Bali, UNHI Pres, 2020), 89. 
99 Kemndikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, Cet ke 2, 2017, 11 
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Pertama, prinsip berkelnjutan, yang berarti proses 

pengembangan karakter adalah proses panjang di awali sejak anak 

didik masuk sekolah sampai anak lulus dari sekolah. 

Kedua, pengitegrasian semua mata pelajaran, artinya adalah 

proses penegmbangan nilai moral atau karakter religius anak didik 

di lakukan dengan melebur semua mata pelajaran keberbagai 

bentuk kegiatan yang berupa mata pelajara, intrakurekuler, 

ekstrakurikuler. Penginterasian muatan mata pelajaran yang ada 

dikembangkan dalam bentuk silabus dan RPP sesuai dengan 

kompetensi yang telah disusun dengan nilai-nilai religius akan 

dilaksanakan. Selain pengintegrasian melalui semua mata pelajaran 

juga melalui pelajaran muatan lokal atau molok, yang mana molok 

merupakan pelajaran yang ditetapkan oleh pihak sekolah atau 

madrasah yang disesuaikan dengan daerah diaman sekolah atau 

madrasah itu berada, dengan catatan tetap menacu pada 

pengembangan potensi anak didik. 

Ketiga,nilai tidak diajarkan atau doktrinan melainkan 

dikembangkan, ini mengandung makna bahwa nilai-nilai yang 

dikembangkan tidak dijadikan patokan dalam bentuk bahan ajar 

atau pembahasan sebagaimana dilakukan pada saat mengajar 

melainkan bahan atau media pembelajaran yang digunaka tersebut 

untu dikembangkan terhadap nilai-nilai karakter. 
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Keempat, proses pembelajaran dilakukan dengan cara aktif 

dan menyenangkan. Artinya guru tidak otoriter dalam kegiatan 

belajar mengajar melainkan guru harus memperkenalkan terhadap 

nilai-nilai tersebut pada nak didik tujuannya agar anak didik 

menjadi lebih aktif kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan 

perencanaan dan pelaksanaan yang dapat menyenangkan.100 

Adapun nilai-nilai yang dijadikan penguatan dan 

pengembangan karakter setidaknya ada lima nilai yang paling 

utama agar terbentuk generasi bangsa yang berkarakter 

berdasarkan ideologi Negara dan agama. Nilai-nilai yang lima 

tersebuat adalah: 

Pertama, Religius, artinya mencerminkan keimanan 

terhadap Allah swt. Dalam nilai karakter religius ini setidaknya 

mengandung tiga hubungan yaitu hablum mnallah, hablum 

minannasi dan lingkungan 

Kedua, Nasionalis, yang berarti mengedepankan 

kepentingan orang lain dari pada kepentingan individu dan 

komonitasnya. Nilai karakter nasionalis juga berarti mampu 

berpartisipasi dan mengapresiasi serta menjaga akan kekayanaan 

budaya, rela berkorban, unggul, taat hukum, disiplin dan 

menghormati keragaman agama, etnis dan budaya. 

                                                             
100Kemndikbud, Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter, Cet ke 2, 2017, 11-14. 
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Ketiga, Mandiri, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam 

karakter mandiri ini adalah bersikap dan berprilaku tanpa 

mengandalkan orang lain serta dapat memanfaatkan kemampuan 

berpikir, waktu dalam rangka untuk merealisasikan harapan, cita-

cita. Adapun yang menjadi sub dalam nilai karakter kemandirian 

adalah keratif, etos kerja, daya juang, tahan banting, dan tangguh 

berani, pembelajar selama hidup. 

Keempat, Integritas, menjadikan diri ini menjadi orang bisa 

dipercaya atau amanah baik dalam perkataan, perbuatan dan 

tindakan. Nilai integritas ini melliputi, bersikap tanggung jawab, 

konsisten dalam berpikir, berbuat, dan bertindak. 

Kelima, Gotong royong. Artinya berarti menghargai 

semangat kerjasama serta saling membantu dalam menyelesaikan 

persolan serta berinteraksi secara dinamis, seperti solidaritas, 

empati dan laiinnya.101    

Kesemua komponin di atas tidak serta merta berjalan secara 

sendiri-sendiri melainkan berjalan bergandengan menjadi satu 

kesatuan yang saling menguatkan satu sama lainnya.  

Guru mempunyai peranan penting dalam melaksanakan 

pengembanan karakter relegius anak didik di sekolah dalam hal ini 

guru adalah penentu terealisasinya atau tidaknya pendidikan 

                                                             
101 Ni Putu Suwardani, Quo Vadis Pendidikan Karakter dalamMerajut Harapan Bangsa yang 
Bermartabat, (Bali, UNHI Pres, 2020), 90-91. 
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karakter.102 Nilai religius sangat mendominasi bagi anak didik 

tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah hal ini dikarenakan 

mereka mampu melakukan dengan dasar adanya contoh prilaku 

yang dominan.103 Sehingga anak didik dapat mempraktikkanya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Karakter anak didik akan terbentuk dengan adanya 

konsistensi dari seorang guru, karena guru merupakan cerminan 

dari anak didiknya dalam hal apapun termasuk bekata sopan, jujur 

dan disiplin. Pengembangan karakter religius anak didik dapat 

dilakukan dengan berbagai upaya dan cara serta strategi,104 

diantara strategi dan upaya yang perlu dilakukan dalam 

mengembangkan karakter religius anak didik adalah  

a. Pemberdayaan dan pembiasaan, dalam pemberdayaan dan 

pembiasaan meliputi beberapa komponen (1) kegiatan rutinatas, 

(2) Kegiatan Spontan, (3) keteladanan, (4) kegiatan Terprogram. 

b. Ekstrakurekuler, kegiatan ekstrakurekuler merupakan keiatan 

pendukung yang dapat membatu anak didik aar potensi mereka 

berkembang dan tumbuh dengan baik, diantara bentuk kegitan 

kurekuler, pramuka, kantin kejujuran dan lainnya.105 

                                                             
102Sofyan Mostoip & Muhammad Jafar & Zulela Ms,  Implementasi Pendidikan Karakter, 
(Surabaya: CV.Jakad Publisn, 2018), 108 
103 Sukadari, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah, (Yoyakarta: Kanwa 
Publiser, 2018), 148 
104Tutuk Ningsih,  Implementasi Pendidikan Karakter, ( Purwokwrto: Stain Press, 2015) 112 
105 Sukadari, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah, (Yoyakarta: Kanwa 
Publiser, 2018), 141 
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Berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan 

pengembangan karakter religius anak didik diantaranya adalah 

Pembacaan al-qur’an, Shalat berjama’ah, Baca do’a-do’a, Baca 

Asmaul husna, tujuan dari kegiatan hal ini adalah untuk membetuk 

dan membanun budaya religius anak didik agar berkembang 

menjadi anak didik yang berkarakter religius dan cerdas 

sertaberakhlakul karimah sesuai dengan ajaran agama islam dan 

ideolgi pancasila. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam tesis ini dapat di gambarkan sebagai 

berikut: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan pendekatan ini 

dikarenakan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa informasi 

dalam bentuk deskripsi. Bogdan Rober and Biklen Knopp Qualitative 

research is descriptive. The data collected take the form of words or 

pictures rather than numbers. The written results of the research contain 

quotations from the data to illustrate and substantiate the presentation. 

The data include interview transcripts, fieldnotes, photographs, 

videotapes, personal documents, memos, and other official records. In 

their search for understanding, qualitative researchers do not reduce the 

pages upon pages of narration and other data to numerical symbols. They 

try to analyze the data with all of their richness as closely as possible to 

the form in which they were recorded or transcribed. Qualitative articles 

and reports often contain quotations and try to describe what a particular 

situation or view of the world is like in narrative form. The written word is 

very important in the qualitative approach, both in recording data and 

disseminating the findings.1 

Sedangkan Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi 

kasus. Studi kasus  adalah jenis penelitian yang dialkukan dengan cara 

                                                             
1 Robert C, Bogdan, Qualitative Research for Education, an Introduction to Theory and Method 
(Boston: Pearson Education, 2007), 5. 
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eksplorasi mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas yang 

dikerjakan oleh seseorang atau kelompok, penelitian ini terikat oleh waktu 

dan aktivitas, sedangkan peneliti melakukan pengumpulan data secara 

detail menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data dalam waktu 

yang berkesinambungan.2  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Madarsah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Dusun Lanpelan Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura. Secara giografis letaknya di ujung desa 

yang padat penduduk. 

Alasan peneliti memilih  Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar di 

sebabkan beberapa hal (1) Madarasah berada di lingkungan yang 

mendukung terhadap pendidikan. (2) terdapat kegiatan yang mendukung 

tehadap penguatan pendidikan karakter relegius (3) selain ini yang menjadi 

dasar ketertarikan peneliti dikarenakan berbarapa diantara guru-gurunya 

tidak berijazah S1 namun berwibawa dihadapan anak didiknya. 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai key 

instrument, dikatakan demikian karena peneliti memegang peranan sebagai 

seorang perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan 

juga sebagai pelapor hasil penelitian. Maka kehadiran peneliti dilapangan 

sangat urgen yakni sebagai pengamat penuh, peneliti langsung mengawasi 

                                                             
2 Abd Muhith & Rahmad Baitullah, Amirul Wahid, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Bildung, 
2020), 13. 
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atau mengamati objek penelitian serta diketahui oleh subjek penelitian. 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dan hasil penelitian yang valid 

sesuai dengan realita yang ada dilapangan. 

Peneliti sebagai pengamat dan mengawasi objek penelitian serta 

mengadakan interview langsung dengan seluruh subjek yang diteliti yang 

terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Peran guru kelas 

dalam Mewujudkan Karakter Religius siswa di Madrasah Ibtidaiayh 

Kahairul Anwar 

Setelah itu peneliti dalam penelitian ini diketahui statusnya oleh 

informan atau subjek, karena sebelumnya peneliti telah mengajukan surat 

izin untuk melakukan penelitian kepada kepala Sekolah Madrasah 

Ibtidaiyah Khairul Anwar. Sedangkan peran peneliti dalam penilitian ini 

adalah pengamat penuh yang telah diketahui statusnya sebagai peneliti 

oleh pihak Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

D. Subjek Penelitian 

Pada bagian ini dilaporkan sumber dan jenis data. Uraian tersebut 

meliputi data apa saja yang diperoleh, siapa saja yang dijadikan sebagai 

informan atau subjek penelitian, serta bagaimana data dicari dan selidiki 

sehingga validitasnya dapat terjamin. Subjek yang paling penting dalam 

penelitian kualitatif adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan 

sebagai sumber untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

proses pengumpulan data dari sebuah penelitian.3 Penentuan subyek 

                                                             
3 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, ( Yogyakarta : Erlangga, 2009), 91.  
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penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive, yakni 

penentuan yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Alasan 

digunakannya teknik ini adalah karena peneliti membutuhkan data yang 

berupa informasi yang hanya bisa didapat dari informan yang memiliki 

pengetahuan lebih tentang data yang hendak peneliti dapatkan sehingga 

menghasilkan data yang sesuai dengan harapan serta relevan dengan judul 

penelitian.4 

Berdasarkan  pemaparan  tersebut, maka subjek penelitian beserta 

alasan pemilihan subjek dalam penelitian ini meliputi:  

a. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, alasan pemilihan subjek 

dikarenakan subjek berperan sebagai pemegang regulasi penuh dalam 

pelaksanaan segala bentuk kegiatan termasuk kegiatan pengembangan 

karakter religius anak didik di Madrasah Ibtidaiyah 

b. Wakil Kepala Sekolah alasan pemilihan subjek dikarenakan Wakil 

Kepala adalah seseorang yang diposisikan oleh kepala sekolah untuk 

menangani bidang akademis dan membantu kepala sekolah untuk 

mengawal terlaksanan kebijakan di sekolah. 

c. Semua guru baik guru mata pelajaran maupun guru kelas itu sendiri, 

alasan pemilihan subjek dikarenakan subjek merupakan pelaksana yang 

mengkordinir semua bentuk kegiatan disekolah.  

                                                             
4 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif , Kualitatif & Penelitian Gabungan, (Jakarta: 
Prenada Media, 2014), 369.  
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d. Siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar karena semua bentuk 

kegiatan yang sesuai dengan maksud judul penelitian 

diimplementasikan kepada siswa dan siswi.  

E. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah hal yang urgen untuk 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam metode pengumpulan data. 

Selain jenis data, sumber data adalah subyek penelitian tempat data berada. 

Sumber data dapat berupa benda, gerak manusia, tempat dan sebagainya.5 

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yakni sumber data 

primer yakni sumber data yang berupa informan atau manusia yang 

memiliki inforfasi yang telah dibidangi.sumber data primer terdiri dari: 

a. Abd Wakil sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Sana 

Laok 

b. Moh. Hasan sebagai wakil kepala Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

Sana Laok 

c. Mohasan sebagai guru kelas 3 

d. Basiruddin sebagai guru kelas 6 

e. Abd Karim sebagai guru kelas 5 

f. Moh. Zuhri sebagai guru mata pelajaran muatan lokal 

g. Siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

Sedangkan sumber data skunder merupakan sumber data pelengkap 

yang berfungsi melengkapi data primer. Adapun sumber data skunder yang 

                                                             
5 Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, ( Yogyakarta : Andi, 2010), 43.  
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diperlukan meliputi buku-buku, tesis, jurnal, artikel, makalah, atau 

dokumen lain yang menjelaskan tentang pendidikan karakter religius. Data 

sekunder pendukung lainnya berupa dokumen Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar serta foto, rekaman video, rekaman suara dan lain 

sebagainya. 

F. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah termasuk langkah yang sangat 

starategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan6 Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi 

a. Observasi  

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

observasi partisipasi pasif, artinya peneliti tidak melakukan keterlibatan 

diri secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Sehingga peneliti hanya bertugas sebagai pengamat kegiatan yang 

dilakukan oleh subyek penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan 

jenis observasi terstruktur dimana peneliti merancang secara sistematis 

tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Data yang 

diperoleh dalam kegiatan observasi adalah: 

                                                             
6 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2014), 224.  
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1) Peran Guru kelas sebagai  pengajar dalam mengembangkan karakter 

relegius siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana 

Laok Pamekasan Madura. 

2) Peran Guru kelas sebagai  pendidik dalam mengembangkan karakter 

relegius siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana 

Laok Pamekasan Madura. 

3) Peran Guru kelas sebagai pembimbing dalam mengembangkan 

karakter relegius siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa 

Sana Laok Pamekasan Madura. 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data oleh 

peneliti dengan melalui dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan yang di 

wawancarai.7 Penelitian ini menggunakan metode wawancara 

mendalam. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara terbuka, dan menggali data secara mendalam. 

pihak narasumber diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang 

telah disiapkan dapat berupa data, pendapat maupun ide. Dalam 

melakukan wawancara ini, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.8 

Pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti yang 

digunakan untuk menggali informasi adalah pertanyaan yang berkaitan 

                                                             
7 Mundir, Metode Penelitan Kualitatif Dan Kuantitatif, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186. 
8 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 233. 
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dengan fokus penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Peneliti 

membawa pedoman yang berupa garis besar tentang hal-hal yang 

ditanyakan kepada narasumber. Metode ini digunakan agar peneliti dapat 

mendapatkan data dan informasi terbaru terhadap fokus kajian penelitian. 

Data  yang diperoleh melalui kegiatan wawancara meliputi: 

1) Informasi tentang Peran Guru kelas sebagai  pengajar dalam 

mengembangkan karakter relegius siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Pamekasan Madura. 

2) Informasi tentang Peran Guru kelas sebagai pendidik dalam 

mengembangkan karakter relegius siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Pamekasan Madura. 

3) Informasi tentang Peran Guru kelas sebagai pembimbing dalam 

mengembangkan karakter relegius siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Pamekasan Madura. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang pelaksanaannya tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, 

tetapi melalui dokumen. Dokumen merupakan catatan tertulis yang 

berfungsi sebgai sumber data, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, 

atau karya-karya dari seseorang. Dapat dikatakan pula bahwa 

dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku refrensi mengenai 
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pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum tertentu yang berhubungan 

dengan fokus penelitian.9 

Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi adalah dokumen 

baik berbentuk gambar, foto, video dan data pendukung lainnya berupa 

dokumen tentang tentang Peran Guru kelas sebagai pengajar, pendidik, 

dan pembimbing dalam mengembangkan karakter relegius siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Pamekasan 

Madura. 

G. Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan model 

analisis data kualitatif interaktif Matthew B. Miles and A. Michael 

Huberman & Johnny Saldana 10 yang meliputi kondensasi data, pemaparan 

data dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan analisis data akan dijelskan 

sebagai berikut: 

a. Data Condensation 

  “Data condensation refers to the process of selecting, focusing, 

simplifying, abstracting, and/or transforming the data that appear in 

the full corpus (body) of written-up field notes interviewtranscripts, 

documents, and other empirical materials. By condensing, we’re 

making data stronger.” Tahap pertama adalah kondensasi data. 

Kondensasi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi, dan/atau mengubah data yang 
                                                             
9 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), 181.  
10 Matthew B. Miles and A. Michael Huberman & Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis:a 
Methods Sourcebook Third Edition, (United States of America: SAGE Publication, 2014), 31-33. 
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muncul dalam korpus penuh (tubuh) catatan lapangan tertulis, 

wawancara transkrip, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Kondensasi 

adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, memilah, 

memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa suatu 

cara bahwa kesimpulan “final” dapat ditarik dan diverifikasi. Berikut 

tahapan kondensasi data 

1) Selecting, Dari beberapa data yang dikumpulkan oleh peneliti, data 

tersebut kemudian dipilih dan ditentukan mana data yang memiliki 

keterkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini. Jadi, setiap data 

yang ada relevansi dengan peran guru kelas sebagai pengajar, 

pendidik, dan pembimbing dalam mengembangkan karakter religius 

siswa, dipertahankan lalu digunakan untuk mendukung hasil 

penelitian. 

2) Focusing, Peneliti mengerucutkan data sesuai dengan fokus 

penelitian. Peneliti hanya membatasi dan mengelompokkan data 

berdasarkan fokus penelitian. Peneliti menandai setiap data yang 

berkaitan dengan peran guru kelas sebagai pengajar, pendidik, dan 

pembimbing dalam mengembangkan karakter relegius anak didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Sedangkan data yang tidak 

berhubungan dengan fokus penelitian tidak digunakan, maka 

dibuang. 

3) Simplifying, Penyederhanaan data ini dilakukan dengan cara 

menentukan tema pokok dan hal-hal penting yang dapat menjadi sub 
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bahasan dari peran guru kelas sebagai pengajar, pendidik, dan 

pembimbing dalam mengembangkan karakter relegius anak didik di 

madarasah Ibtidaiyah Khairul Anwar. 

4) Abstracting, Dalam tahap ini, peneliti membuat ringkasan atau 

resume dari berbagai data yang didapatkan yang berkaitan dengan 

peran guru kelas sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing dalam 

mengembangkan karakter religius anak didik di Madarsah Ibtidaiyah 

khairul Anwar. Seterusnya, peneliti memastikan apakah data-data 

yang diringkas itu sudah menjawab Peran guru kelas sebagai 

pengajar, pendidik, dan pembimbing? Jika sudah dianggap cukup, 

peneliti diperkenankan melanjutkan proses berikutnya, namun jika 

ringkasan data belum menjawab peran guru kelas, maka peneliti 

hendaknya kembali menggali data kepada informan mengenai peran 

guru kelas sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing dalam 

mengembangkan karakter religius anak didik. 

5) Transforming, peneliti menyatukan data partisipan dengan 

menyusunnya menjadi kalimat yang berkelanjutan untuk 

mempermudah pengamatan setiap temuan dan pembahasan dalam 

melakukan analisa data. Hal ini dilakukan secara hati-hati dan 

seksama pada setiap data yang berhasil dikumpulkan dari setiap 

partisipan. Ini merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian tahapan 

kondensasi data. 
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b. Data Display 

  “The second major flow of analysis activity is data display. 

Generically, a display is an organized, The most frequent form of 

display for qualitative data in the past has been extended text”. 

Tahapan kedua adalah menyajikan data, dalam penyajian data bentuk 

yang paling sering digunakan adalah uraian atau teks, matriks, grafik, 

dan bagan sehingga data tersajikan dengan sistematis sesuai dengan 

posisinya. Dalam penelitian ini setelah data dikondensasi,  selanjutnya 

data akan dijasikan,  Karena penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, maka data akan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau 

dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Drawing and Verifying Conclusions 

  The third stream of analysis activity is conclusion drawing and 

verification. From the start of data collection, the qualitative analyst 

interprets what things mean by noting patterns, explanations, causal 

flows, and propositions. The competent researcher holds these 

conclusions lightly, maintaining openness and skepticism, but the 

conclusions are still there, vague at first, then increasingly explicit and 

grounded. 

  Setelah penyajian data, maka selanjutnya adalah menarik 

kesimpulan dan verifikasi. Peneliti yang mendapatkan kesimpulan 

sementara saat pengambilan data di lapangan, tetapi tidak didukung 

oleh bukti-bukti yang valid, maka penarikan kesimpulan yang telah 
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dilakukannya akan diuji kembali. Namun jika data yang diperoleh 

sudah didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka penarikan kesimpulan 

yang dikemukakan dinyatakan cukup dan tidak perlu diuji kembali 

sebab sudah kredibel. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini 

ditetapkan berdasarkan kesesuaian antara temuan di lapangan dan teori 

tentang peran guru kelas sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing 

dalam mengembangkan karakter religius siswa. 

H. Keabsahan Data 

Agar sebuah penelitian dapat dipercaya dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan 

data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi berarti 

mengkroscek data yang diperoleh terhadap sumber yang berbeda yaitu 

data tentang peran guru kelas sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing 

dalam mengembangkan karakter relegius anak didik dari guru kelas, di 

kroscek dengan mempertanyakan kebenaran jawabannya terhadap kepala 

madrasah ibtidaiyah.11 

Uji keabsahan data atau kredibilitas data dalam penelitian ini 

menggunakan tiga teknik meliputi: 

1. Triangulasi sumber, triangulasi sumber bertujuan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber yang relevan. Dalam penelitian 

yang berjudul peran guru kelas sebagai pengajar, pendidik, dan 

                                                             
11 Nusa Putra, Metode Penletian Kualitatif  Pendidikan, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 
103. 
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pembimbing dalam mengembangkan karakter religius siswa. dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil wawancara antara kepala sekolah, 

guru kelas, wakil kepala sekolah dan siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura. 

2. Triangulasi teknik, merupakan uji keabsahan data menggunakan teknik 

yang berbeda. Data yang sama didapatkan dari teknik observasi 

kemudian diuji kredibilitasnya menggunakan teknik wawancara 

maupun dokumentasi. Hal ini bertujuan agar data yang didapatkan 

bernar-benar kredibel. Triangulasi teknik dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekkan dan membandingkan 

data yang diperoleh dari teknik observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi yang terkait dengan pengembangan karakter religius 

siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura.  

3. Member check (pengecekan anggota) Teknik pengecekan anggota 

dilakukan setelah data yang dikumpulkan kemudian di analisis, 

melakukan pengkategorian, dan penarikan kesimpulan dapat diuji 

kembali dengan menggunakan konfirmasi dari informan. Data di uji 

kembali dari anggota kelompok atau informan yang lain dimana data 

tersebut dikumpulkan. Penelitian dikatakan kredibel jika hasil 

penelitian telah disepakati oleh anggota check. Dalam penelitian ini 

member check dengan cara mengkonfirmasi data yang dilakukan 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

116 
 

kepada sejumlah narasumber dalam pengumpulan data kemudian 

dilakukan pengecekkan kembali ketepatan dan kesesuaiannya dengan 

penelitian mengenai pengembangan karakter religius siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar  

I. Tahapan Penelitian 

Dalam tahapan penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Mulai dari awal penelitian hingga 

tahap penyusunan tesis ini. 

a. Tahap pra penelitian lapangan 

1) Menemukan masalah dilokasi penelitian 

2) Menyusun rencana penelitian 

3) Mengurus surat ijin penelitian 

4) Menyiapkan perlengkapan dalam penelitian 

b. Tahapan penelitian lapangan 

1) Memahami latar belakang dan tujuan dalam penelitian 

2) Memasuki lokasi penelitian 

3) Mencari sumber data yang telah ditentukan dalam obyek penelitian 

4) Menganalisa data degan menggunakan prosedur penelitian yang 

telah ditetapkan. 

c. Tahap akhir penelitian lapangan 

1) Penarikan kesimpulan 

2) Menyusun data 

3) Kritik dan saran 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Umum MI Kharul Anwar Sana Laok Waru 

Pamekasan Madura 

1. Profil MI Khairul Anwar Sana Laok Waru Pamekasan 

Madura 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar berada di Dusun 

Lanpelan Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura merupakan salah satu lembaga pendidikan 

berbasis Islam yang secara giografis letaknya berada tepat di 

pinggir jalan raya yang mudah dijangkau oleh masyarakat 

sehinga Madrasah ini lebih mengutamakan terhadap karakter 

religius anak didik dilihat dari visi diantaranya berbunyi 

terwujudnya anak didik yang berkualitas, cerdas, cakap dan 

berakhlakul karimah1. Upaya yang dilakukan dalam membentuk 

dan mengembangkan karakter religius anak didik oleh guru dan 

segenap warga sekolah atau madrasah melalui beberapa 

serangkain kegiatan atau program yang terdiri dari kegiatan 

belajar mengajar di Madrasah, pembiasaan terhadap prilaku 

keseharian anak didik.2  

 

 

                                                             
1 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 03 Maret 2022 
2 Observasi, Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 03 Maret 2022  
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B. Paparan Data 

Upaya yang dilakukan oleh pihak Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar tersebut dalam mengembangkan karakter religius 

anak didik sejalan dengan tujuan pendidikan Nasional dan 

pendidikan Islam sebagaimana diungkapkan oleh wakil Kepala 

Sekolah dalam bidang kesiswaan bahwasanya 

Untuk mewujudkan anak didik yang mempunyai akhlak mulia 
dan karakter yang sesuai dengan ajaran agama Islam maka 
semua guru baik guru kelas maupun guru mata pelajaran 
berkewajiban untuk melakukan pengajaran yang mengarah 
terhadap terbentuknya akhlak dan moral serta berkembang 
karakter anak didik sesuai dengan ajaran agama Islam. hal yang 
perlu diperhatikan oleh semua guru dan komponen madrasah 
adalah prilaku anak didik kami disini.3 
 

Secara keseluruhan madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa 

Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura telah 

melaksanakan pengembangan karakter anak didik baik karakter 

religius, karakter kebangsaan dan berkearifan lokal. Terkait dengan 

pengembangan karakter religius anak didik maka guru sangat 

berperan aktif baik dalam belajar mengajar melalui perannya sebagai 

pengajar, mengarahkan dan menuntun anak didik agar terwujud pada 

diri anak didik prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral agama 

Islam melalui perannya sebagai pendidik, dan melakukan bimbingan 

dan pembinaan agar anak didik dapat patuh sesuai dengan norma-

                                                             
3 Moh Hasan, Wawancara, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 04 Martet 
2022. 
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norma yang telah menjadi kesepakatan bersama melalui perannya 

sebagai pembimbing.4  

1. Peran Guru Kelas Sebagai Pengajar Dalam Mengembangkan 

Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul 

Anwar Desa Sana Laok Keacamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura. 

Pengembangan karakter religius terhadap anak didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan Madura dilakukan melalui kegiatan 

belajar mengajar di Madrasah utamanya ketika terjadi interaksi 

antara guru kelas dengan anak didik di dalam kelas. Dalam 

menjalankan perannya guru kelas sebagai pengajar terlebih 

dahulu mempersiapkan seperangkan alat yang dibutuhkan pada 

saat ingin mengajar. Persiapan yang dilakukan oleh guru kelas 

dalam mengembangkan karakter religius anak didik di sekolah 

atau madrasah membuat atau menyusun sebuah perencanaan 

kegiatan yang akan di implementasikan dalam bentuk kegiatan 

belajar mengajar.5 Terdapat beberapa langkah yang dilakukan 

oleh guru kelas sebagai tenaga pengajar dalam rangka untuk 

mengembangkan karakter religius anak didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura yaitu menyusun rencana 

                                                             
4 Observasi, Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 03 Maret 2022 
5 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 03 Maret 2022 
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pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan 

membuat penilaian. 

a. Penyususnan Perencanaan  

Penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

dalam pengembangan karakter religius melalui pembelajaran di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan Madura sudah terlaksana dengan 

baik. Perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran 

pengembangan karakter religius anak didik dilakukan secara 

terpadu dalam kegiatan pembelajaran. Pentingnya penyususnan 

perencanaan dalam pembelajaran merupakan langkah awal dalam 

kegiatan pembelajaran.6 Hal ini diperkuat oleh pernyataan kepala 

Madrasah bahwasanya: 

Untuk memperkuat dan mengembangkan karakter religius anak 
didik melalui pembelajaran di dalam kelas dibutuhkan sebuah 
proses. Proses pengembangan karakter religius anak didik di 
sekolah atau madrasah kami di sini melalui beberapa persiapan 
dan upaya dalam melaksanakan dan mengimplemntasikan 
pendidikan karakter yang bernuansa religi yaitu berupa 
penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. 
Merencanakan dalam pembelajaran di sekolah atau madrasah 
sangat penting, karena apabila perencanaan pembelajaran sudah 
matang maka pelaksanaannya akan efektif dan terarah.7  
 

Peran guru kelas dalam pengajaran berupaya semaksimal 

mungkin dalam mewujudkan prilaku anak didik yang 

berlandaskan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

                                                             
6 Observasi, Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 03 Maret 2022 
7 Abd Wakil, Wawancara, Maddrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 03 Maret 
2022 
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upaya dari guru kelas melalui penyusunan rencana pembelajaran 

yang dikaitkan dengan konteks dimana pengembangan karakter 

religius bagi anak didik perlu dilakukan mengingat anak didik 

merupakan aset yang perlu dijaga dan dilestarikan serta 

dikembangkan potensi anak didik agar bisa mengambil keputusan 

dalam berucap, bertindak dan berprilaku serta dapat menjaga hal 

yang baik serta dapat mewujudkan kebaikan tersebut dalam 

keseharian anak didik sesuai dengan ajaran agama Islam.8 

Pentingnya penyusunan rencana pembelajaran dalam 

pembelajaran dalam konteks pengembangan karakter religius 

anak didik di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana 

Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura 

merupakan bentuk realisasi dan implementasi dari pendidikan 

karakter. Dalam penyusunan rencana pembelajaran dipilihlah 

nilai-nilai karakter religius yang perlu dikembangkan berdasarkan 

hasil penelaahan pertimbangan serta sesuai dengan keberadaan 

sarana dan prasarana yang mendukung terhadap pengembangan 

karakter religius dan ada yang tidak terpilih melainlkan terealisasi 

melalui langkah dan strategi dalam pembelajaran .9 Hal ini paralel 

dengan perkataan guru kelas 3 bahwa:  

Penyusunan perencanaan pelaksanaan pembelajaran sangat 
penting dan sebuah keharusan bagi guru kelas untuk 
merencanakan dengan baik, perencanaan yang baik akan 

                                                             
8 Observasi, Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 03 Maret 2022 
9 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 03 Maret 2022 
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menghasilkan pelaksanaan  yang baik juga. Penyusunan 
perencanaan pelaksanaan pembelajaran dalam konteks 
pengembangan karakter religius anak didik di madrasah 
Ibtidaiyah Khairul Anwar ini membutuhkan usaha yang jeli dan 
ekstra hati-hati untuk menyesuaikan dengan kondisi dimana 
Madrasah Ibtidaiyah berada di pedesaan.10 
 

Pengajaran dalam upaya untuk mengembangakan karakter 

religius anak didik membutuhkan perencanaan yang matang. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh guru kelas dalam 

rangka untuk menyusun perencanaan pembelajaran 

pengembangan karakter religius anak didik adalah: 

1) Melakukan pemilihan nilai-nilai karakter religius yang menjadi 

prioritas utama dalam rangka pengembangan yang disesuaikan 

dengan kondisi madrasah dan sarana prasarana. 

2) Kepala madarasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

mensosialisasikan kepada semua guru dan semua warga 

,madrasah agar mempunyai persepsi serta komitmen bersama. 

3) Keterlibatan antara guru kelas serta segenap warga sekolah dan 

anak didik supaya dapat dilakukakan secara efektif dan 

menyenangkan. 

4) Nilai-nilai karakter yang dipilih dan di tentukan di sesuaikan 

dengan visi dan misi madrasah.11     

 

 

                                                             
10 Moh Rois, Wawancara, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 04 Maret 2022  
11 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 02 Maret 2022 
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b. Pelaksanaan Pembelajaran     

Adapun pelaksanaan pembelajaran dalam 

mengembangkan karakter religius anak didik guru kelas 

menyesuaikan dengan perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

yang telah disusun dan di rancang bersama. Dalam tahap 

pelaksanaan pengembangan karakter religius anak didik melalui 

pembelajaran terlebih dahulu guru kelas menjelaskan tujuan 

pembelajran yang akan di capai hal ini dilakukan agar anak didik 

semangat dan untuk menyamakan pendangan antar guru kelas dan 

anak didik. Sebelum melaksanakan pembelajaran dalam 

mengembangkan karakter religius anak didik guru kelas 

membiasakan memanggil salam dengan sontak anak didik 

menjawab salam dari guru, kemudian dilanjutkan dengan berdo’a 

bersama sebelum pelajaran dimulai. 

Kebiasaan yang dilakukan oleh guru kelas dalam rangka 

untuk mewujudkan karakter religius anak didik yang 

dikembangkan adalah anak didik dituntut untuk membca do’a-

do’a dan surah-surah pendek dan langsung dihafalnya. Kegiatan 

pembacaan do’a-do’a dan surah-surah pendek diparaktikkan pada 

tingkat kelas rendah yaitu dari kelas 1-3 sebagai upaya 

membiasakan dan pembudayaan agar anak didik terbiasa untuk 

melakukan sesuai dengan anjuran gama Islam.12 

                                                             
12 Observasi, Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 04 Maret 2022 
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Setelah kegitan pendahuluan tersebut guru kelas dalam 

rangka untuk mengembangkan karakter religius anak didik 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter religius dalam semua mata 

pelajaran dan di integrasikan pada mata pelajaran muatan lokal 

atau molok, serta dilanjujtkan dengan pengembangan diri. pada 

tahap inti dalam pembelajaran untuk pengembangan karakter 

religius anak didik di akhiri dengan do’a dan salam yang 

sebelumnya dilakukan pemberian motivasi dan apresiasi dari guru 

kelas pada anak didiknya.13 Hal ini sejalan dengan apa yang 

diungkapkan oleh guru kelas 2 bahwa  

Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk 
mengembangkan karakter religius anak didik di Madrasah di 
sini guru-guru melaksanakannya dengan cara mengintegrasikan 
kedalam mata pelajaran yang mengacu pada silabus dan rencana 
pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang ada disesuaikan 
dengan nilai-nilai karakter religius yang akan di aplikasikan, dan 
dintegrasikan kedalam mata pelajaran muatan lokal atau molok 
serta melalui pengembangan diri anak didik yaitu pembudayaan 
dan pembiasaan.14 
 

 Pelaksanaan pembelajaran dalam rangka untuk 

pengembangan karakter religius anak didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Khairul Anwar melalui tiga cara yaitu pengintegrasian 

pada tiap mata pelajaran, pengintegrasian pada mata pelajaran 

muatan lokal, dan melalui pengembangan diri.15 Ketiga cara 

tersebut akan diuraikan secara rinci sesuai dengan hasil 

                                                             
13 Observasi, Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 04 Maret 2022 
14 Moh Ali, Wawancara, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022  
15 Observasi, Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022 
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pengamatan dan interview serta hasil dokumentasi yang diperoleh 

oleh peneliti melalaui informan. 

1) Pengintegrasian pada tiap mata pelajaran. 

Pengintegrasian nilai-nilai karakter religius ke dalam 

semua mata pelajaran bertujuan untuk mewujudkan kesadaran 

anak didik akan pentingnya tentang pendidikan karakter relegius, 

dengan demikian dapat diharapkan sumua anak didik dapat 

mengaplikasikan nilai-nilai karakter relegius tersebut dalam 

kehidupan sehari-sehari melalu proses pembelajaran di madrasah, 

baik dilingkngan sekolah atau madrasah, di lingkungan keluarga, 

dan di lingkungan masyarakat. Secara umum pada lumrahnyan 

dalam proses pembelajaran tujuan yang akan dicapai adalah agar 

anak didik bisa menguasai dan paham pada materi serta konsep 

yang dipelajari akan tetapi yang lebih urgen juga anak didik di 

upayakan supaya kenal dan paham serta dapat 

mengaplikasikannya dalam bentuk prilaku dimana anak didik 

tersebut hidup.16 

Pada dasarnya mata pelajaran di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura secara keseluruhan mangandung materi yang 

erat kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan karater religius, 

setidaknya terdapat lima mata pelajaran yang secara khhusus 

                                                             
16 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022 
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berkaitan dengan pengembangan karakter religius yaitu Fiqih, 

Pkn, al-Qur’an Hadits, Sejarah Kebuyaan Islam, dan Bahasa 

Arab, kelima mata pelajaran tersebut secara khusus mengenalkan 

tentang sebuah pentingnya nilai-nilai sampai pada akar-akarnya. 

Pengintegrasian nilai-nilai karakter religius pada mata pelajaran 

yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok 

Kecmatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura diarahkan agar 

nilai-nilai yang diintegrasikan pada setiap mata pelajaran tersebut 

dapat di aplikasikan dalam bentuk tingkah laku sehari-hari yang 

melalui proses pembelajaran di sekolah atau madrasah yang 

dikembangkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan serta 

penilaian.17 

Proses pengembangan nilai-nilai karakter religius yang 

dilakukan oleh guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura 

pada tiap-tiap mata pelajaran dengan cara dintegrasikan pada 

butiran kompetensi dasar, artinya pengembangan karakter religius 

dalam proses pembelajaran guru-guru melakukan pengintegrasian 

pada setiap butiran kompensi dasar yang ada pada mata pelajaran, 

karena kompetensi dasar yang ada pada tiap mata pelajaran tidak 

sama jumlahnya untuk dimasukkan nilai-nilaui karakter relgius. 

Setelah itu kompetensi dasar atau KD bisa di integrasikan dengan 

                                                             
17 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022 
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nilai-nilai karakter religius dikembangkan dalam bentuk silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.18 Hal ini di 

perjelas oleh wakil kepala sekolah bahwasanya 

Untuk merealisasikan dalam bentuk nyata pengembangan 
karakter religius anak didik melalui proses pembelajaran di 
sekolah atau madrasah guru kelas di sini melakukan analisis 
terhadap setiap KD dalam semua mata pelajaran yang perlu 
dintegrasikan dengan nilai-nilai pendidikan karakter religius, 
kemudian dikembangkan dalam bentuk silabus dan RPP sebagai 
pegangan guru kelas dalam mengajar serta untuk 
menyamakankan cara pandang guru kelas dan anak didik.19  

 
2) Pengintegrasian melalui muatan lokal (Mulok)  

Mata pelajaran muatan lokal atau mulok adalah program 

kurekuler yang tujuannya adalah untuk mengembangakan 

kemampuan anak didik. Muatan lokal di buat sesuai dengan 

keberadaan lingkungan sekolah atau madrasah itu berada yang 

dijadika ciri atau baground tertentu, muatan lokal berdiri sendiri 

tergantung kebijakan yang diambil oleh sekolah atau madrasah. 

Mata pelajaran muatan lokal dipilih berdasarkan pertimbangan 

kondisi yang butuhkan di lungkungan sekolah atau madrasah 

seprti sarana prasarana yang memadai, tenaga pengajar yang 

kompeten dibidangnnya serta output yang akan dicapai. 

Pelaksanaan pengembangan karakter religius anak didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan Madura melalui pengajaran adalah 

                                                             
18 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022 
19 Abd Rahman, Wawancara, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 
2022 
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karakter religius berupa konsisten atau istikomah, tanggung 

jawab, sopan santun dalam bertutur kata mandiri. Nilai-nilai 

karakter religius yang dikembang melalui pengintegrasian pada 

muatan lokal ini dalam proses belajar mengajar yang telah 

ditentukan bertujuan agar anak didik dapat mengaplikasikannya 

dengan prilaku keseharian anak didik.20 

Muatan lokal yang laksanakan di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura adalah berupa bahasa daerah, Muatan lokal 

ini diterapkan dengan tujuan agar anak didik paham, mengerti 

terhadap budaya daerah dimana anak didik tinggal, dalam muatan 

lokal yang dikembangkan tentang nilai-nilai karakter religius 

berupa sopan santun, rasa hormat, menghargai sesama serta 

menjaga dan melestarikan kebudayaan yang berdsarkan agama 

Islam.21  Hal Ini di perkuat dengan penjelasan guru bahasa daerah 

yang menjalaskan bahwa 

Mata pelajaran muatan lokal atau mulok di madrasah kami 
disini lebih mengutamakan terhadap pemahaman serta 
pengamalannya, dengan demikian muatan lokal yang diajarkan 
pada anak didik kami disini menggunakan Bahasa daerah karena 
kandungan dalam molok tersebut memuat ajaran tentang sopan 
shantung, rasa hormat, menghargai sesama serta menjaga dan 
melestarikan kebudayaan yang berdsarkan agama Islam, apabila 
anak didik kami disini sudah dibekali dengan kebudayaan 
daerah dimana anak didik tinggal yang disandarkan pada ajaran 
agama Islam maka insya Allah Anak didik kami disini akan 
sangat mudah untuk mengingat dan mengamalkannya baik 

                                                             
20 Observasi, Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022 
21 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022 
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sekarang maupun dikehidupan nanti yang lebih kompleks, untuk 
itu dirasa sangat perlu bagi kami disini menggunakan bahasa 
daerah dalam mata pelajaran mulok.22 

 
3) Pengintegrasian melalui Pengembangan Diri 

Pelaksanaan program pengembangan diri di Madrasah 

Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura dalam rangka untuk menanamkan 

serta mengembangkan karakter religius anak didik terdapat 

beberapa program yaitu:  

a) Kegiatan pembiasaan Melalui kegiatan rutinitas yaitu 

pembacaan yasin dan waqi’ah bersama, shalat dhuha 

berjama’ah, dan shalat dzuhur berjamaah melalui kegiatan 

terprogram yang meliputi pelaksanaan maulid nabi, kerapian 

seragam madrasah 

b) Kegiatan ekstrakurekuler melalui pendalam kitab kuning dan 

pendalaman tajwid al-qur’an.   

Pengembangan niai-nilai karakter religius di Madrasah 

Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan waru 

Kabupaten Pamekasan Madura melalui pengembangan diri anak 

didik yang meliputi kegitan pembiasaan yang berupa kegiatan 

rutinitas adalah pembacaan al-qur’an surah yasin dan surah 

waqi’ah bersama setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran 

dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan shalat dhuha berjamaah, 

                                                             
22 Zuhri’ Wawancara, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022 
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dan melaksanakan shalat dzuhur berjamaah sebelum pulang 

sekolah di mosalla yang dipimpin oleh guru.23 Pengembangan 

nilai-nilai karakter religius terhadap pengembangan diri anak 

didik melalui kegiatan terprogram yaitu melaksanakan perayaan 

maulid Nabi, hal ini dilakukan agar anak didik mengetahu dan 

paham terhadap fungsi dan kegunaan dari perayaan maulid nabi 

Muhammad saw yang di dalam dikemas dengan pembacaan 

shalawat barzinji dan dilanjutkan dengan pemberian mauidzah 

hasanah singkat. Ini diprogramkan dengan tujuan agar anak didik 

aktif dan belajar mandiri dan berdedikasi tinggi terhadap ilmu 

pengetahuan, pendisiplinan terhadap kerapian seragam madrasah 

agar supaya anak didik dapat menegmbangkan potensi dirinya 

sebagai teladan atau role model bagi yang lainnya.24 

Proses pengembangan karakter religius anak didik di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan Madura berdasarkan pengembangan 

diri anak didik melalui kegiatan ekstrakurekuler berupa 

pendalaman kitab kuning dan pendalaman tajwid al-qur’an untuk 

mengembangkan kemampuan anak didik agar semakin tajam dan 

cerdas serta dapat mengamalkannya. Adapaun nilai-nilai karakter 

religius yang dikembangkan dalam pendalaman kitab kuning dan 

pendalaman tajwid al-qur’an adalah taat beragama, melakukan 

                                                             
23 Observasi, Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 08 Maret 2022 
24 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 08 Maret 2022 
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perintah agama Islam, pasih dalam membaca al-qur’an dan 

mampu membaca kitab yang tanpa syakal dan mampu 

mengamalkan isi dari apa yang telah dipelajari.25 

Adapun tahap akhir yang dilakukan oleh guru kelas dalam 

perannya sebagai pengajar setelah melakukan penyusunan 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan 

pembelajaran adalah membuat penialaian atau menilai dan 

mengevaluasi dari kinerja yang telah dilakukan pada saat 

pembelajaran di dalam kelas. Hal ini penting dilakukan untuk 

dijadikan koreksi . 

c. Penilaian Hasil Belajar 

Pelaksanaan penilai yang diterapkan oleh guru kelas 

melalui pembelajaran melalui penetapan nilai-nialai karakter 

religius yang diitegrasikan pada mata pelajaran yang 

dikembangkan kedalam silabus dan RPP, penilaian yang 

diintegrasikan pada muatan lokal dan penilaian pengembangan 

diri. Penilaian dalam pengembangan karakter religius terhadap 

anak didik melalui pengamatan langsung, observasi dan penilain 

jurnal.26 

Penilaian dari seorang guru terhadap hasil belajar anak 

didiknya sangat penting dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pencapaian dan mengkoreksi yang belum tercapai dari tujuan 

                                                             
25 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022 
26 Dokumentasi Madarash Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 06 Maret 2022 
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yang telah di tentukan. Alat untuk menilai yang digunakan oleh 

guru di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar guna untuk 

mengetahui berkembang atau tidaknya karakter religius anak 

didik terdapat tiga yaitu pengamatan langsung, observasi dan 

penilaian jurnal. 

2. Peran Guru Kelas Sebagai Pendidik Dalam  Mengembangkan 

Karakter Religius Anak Didik Di Madrasah Ibtidaiyah Khairul 

Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura. 

Tugas dan fungsi serta peran seorang guru dalam pendidikan 

adalah memberikan pendidikan dalam artian guru sebagai pendidik 

tidak hanya menyampaikan meteri atau konten pelajaran melainkan 

guru harus mampu menanamkan nilai-nilai universal pada diri anak 

didik, memberikan teladan baik serta membiasakan diri 

berkepribadian yang mencerminkan akhlak mulia. 

Guru kelas yang berperan sebagai pendidik kaitannya dengan 

pengembangan karakter religius anak didik melalui kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Guru kelas berupaya 

untuk mengembangkan potensi anak didik agar mempunyai karakter 

yang religius dengan cara memberikan motivasi, keteladanan dan 

pembiasaan, pemberian motivasi oleh guru terhadap anak didik agar 

anak didik mempunyai gairah dan semangat untuk belajar hal ini 

dilakukan oleh guru kelas untuk mendorong anak didik untuk 
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mengetahui dan memahami serta dapat diamalkan dalam bentuk 

prilaku kesehariannya. 

Motivasi atau dorongan yang diberikan oleh guru kelas 

kepada anak didiknya merupakan bentuk kepedulian seorang guru 

dan merupakan tugas dan fungsi serta peran guru sebagai pendidik, 

seperti yang dilakukan oleh  guru kelas rendah sebelum memulai 

pelajarannya memberikan motivasi dengan cara menasihati seperti 

“kalau anak shalih itu sebelum melakukan kebaikan harus di dahului 

dengan membaca do’a agar apa yang akan dikerjakan dapa barokah 

dan manfaat.” Ini merupakan sebuah upaya dari guru kelas untuk 

menanamkan dan mengembangkan karakter religius anak didik 

ketika proses belajar mengajar. Pembacaan surah-surah pendek 

dijadikan motivasi agar anak didik gemar mebaca dan senang serta 

konsisten dalam membaca al-qur’an.27 Hal ini sejalan dengan yang 

disampaikan oleh guru kelas 1 bahwa 

Untuk meningkatkan dan mengembangkan serta menamkan 
nilai-nilai yang berlandaskan agama Islam kami disini semua 
guru memberikan nasihat-nasihat yang memotivasi anak didik 
seperti contoh anak-anak kalau ingin perbuatan kita dapat 
berkah dan ridha dari Allah anak harus berdo’a, hal ini 
merupakan bentuk usaha dari guru-guru di sini agar anak-anak 
kami di sini terbiasa sebelum memulai pelajaran baca do’a-
do’adan surah-surah pendek seprti do’a untuk kedua orang tua, 
do’a sapujagat dan lainnya serta membaca surah-surah pendek 
dengan demikian dibiasakan tujuannya dari semua ini adalah 
agar anak-anak kami disini menjadi orang  yang gemar dan 
senang serta konsisten dalam membaca al-qur’an serta yang 
berakhlak baik dan patuh serta hormat kepada guru dan orang 

                                                             
27 Obervasi, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022. 
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tua dan yang tak kalah pentinya adalah patuh terhadap perintah 
Allah swt.28 
 

Karakter religius anak didik perlu untuk dikembangkan, 

proses pengembangan karakter religius anak didik dilakukan dengan 

cara membuat aturan atau norma-norma yang wajib dilakukan oleh 

oleh anak didik di madrasah. Dengan demikian guru untuk 

mendisiplinkan anak didik melakukan pemerikasaan terhadap 

pakaian sesuai dengan ketentuan yang dibauat bersama atau tidak, 

hal ini bertujuan agar anak didik disiplin dan bertanggung jawab. 

Selain hal tersebut guru membuat jadwal piket kebrsihan kelas yang 

bertujuan agar anak didik belajar dan memperaktikkan nilai-nilai 

keimaanan yang telah dipelajari, dan kebersiahan ini merupakan 

slogan madrasah bahwa keberihan sebagaian dari iman. Ini 

menunjukkan bahwa guru di madrasah ibtidaiyah khairul anwar desa 

sana laok kecamatan waru kabupaten pamekasan bersungguh-

sungguh dalam membentuk dan mengembangkan karakter anak 

didik sesuai dengan ajaran islam.29 Untuk itu guru kelas 2 

mengatakan bahwa 

Agar anak-anak mempunyai karakter yang kuat dan bernuansa 
religi juga kami membuat undang-undang atau norma-norma 
untuk kebaikan anak-anak, seprti jadwal pemakaian seragam 
sekolah, jadwal peket kebersihan kelas. Tujuan semua ini agar 
anak-anak menajdi orang yang selalu disiplin dan bertanggung 
jawab serta menjadi anak yang beriman sesuai dengan slogan 
madrasah bahwa kebersihan sebgaian dari iman. Dengan 

                                                             
28 Wawancara, Mohasan, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022. 
29 Obervasi, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022. 
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demikian guru-guru mengawasi anak-anak mengenai kerapian 
pakaian dan kebersihan kelas.30 

 
Berdasarkan paparan data tersebut maka dapat dikatankan 

bahwa guru kelas dalam mengembangkan karakter religius anak 

didik di madrasah ibtidaiayah kahirul anwar desa sana laok 

kecamatan waru kabupaten pamekasan madura dalam proses 

pendidikan dengan cara memberikan motivasi pada saat belajar 

menajar dan pembiasaan serta membuat undang-undang yang wajib 

ditaati oleh anak didik. 

Pengembangan karakter religius anak didik di Madrasah 

Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura juga terdapat beberapa kegiatan 

pengembangan utama yaitu kegiatan rutinitas berupa pembiasaan 

baca yasin dan waqi’ah, membaca asmaul husna, shalat dhuha 

berjama’ah, dan shalat dzuhur serta pengembangan diri melalui 

kegiatan ekstrakurekuler. 

a. Kegiatan Rutiniatas Keagamaan 

Pembacaan yasin dan waqi’ah merupakan kegiatan rutinitas 

harian yang dilakukan oleh guru. Pelaksanaanya dilakukan di 

mushallah sebelum jam belajar dimulai, kegiatan pembacaan yasin 

dan waqi’ah sebelum dimulai di dahului pembacaan tawassul al-

fatihah oleh guru, pembacaan yasin dan waqi’ah ini diikuti oleh 

                                                             
30 Wawancara, Ilyas, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022. 
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semua anak didik yang dipandu oleh guru kelas secara terjadwal.31 

Sejalan degan perkataan guru kelas 1 bahwa 

Pembacaan yasin dan waqi’ah dilakukan setiap hari sebelum 
masuk kelas merupakan bentuk pembiasaan yang dilakukan oleh 
guru agar anak-anak kami disini menjadi orang yang istikomah 
dalam membaca kalam-kalam Allah, dan kegiatan ini 
merupakan rutinitas harian yang harus diikuti oleh semua anak 
didik.32 

 
Berikut dokumentasi pelaksanaan baca yasin dan waqi’ah 

bersama  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber: Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar33 
 

b. Shalat dhuha dan dzuhur berjama’ah  

Pengembangan karakter religius anak didik di madrasah 

ibtidaiyah kahirul anwar desa sana laok kecamatan waru kabupaten 

pamekasan madura yang dilakukan adalah shalat dhuha berjama’ah 

dan shalat dzuhur berjam’ah setelah selesai keiatan belajar mengajar 

di dalam kelas yang di komando oleh seorang guru setiap harinya. 

Hal ini dilakukan untuk membentuk anak didik agar menjadi orang 

yang taat dalam menjalan perintah agamanya. Karena melalui 

                                                             
31 Obervasi, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022. 
32 Wawancara, Mohasan, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022. 
33 Dokumentasi, Baca Yasin dan Waqi’ah, MI Khairul Anwar 
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kegiatan shalat dhuha dan dzuhur secara berjama’ah ini dapat 

menjadikan anak didik terbiasa melaksanakan shalat tepat waktu dan 

selalu melakukan secara berjama’ah. Kegitan shalat berkamaa’ah ini 

menajarkan pada anak didik tentang disiplin, istikomah dan 

tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan apa yang diakatakan oleh 

guru kelas 3 bahwa  

Dalam rangka untuk menjaga dan mengembangkan serta 
menanmkan karakter religius anak didik selain kegitan belajar 
mengajar di dalam kelas, guru berupaya memberikan pendidikan 
lewat shalat dhuha dan shalat dzuhur secara berjama’ah setiap 
hari agar anak-anak terbiasa dan konsisten, disiplin dan 
bertanggung jawab dalam berbuat kebajikan, dengan demikian 
shalat dhuha dan dzuhur berjamaah dijadikan kebiasaan rutinitas 
setiaphari sebelum masuk kelas dan sesudah belajar. Selain hal 
diatas Shalat dhuha dan shalat dzuhur adalah untuk melatih anak 
didik agar senang melakukan anjuran-anjuran yang 
diperintahkan oleh syari’at islam.34 
 

Untuk mempertegas hal ini kepala sekolah menyatakan 

bahwa 

Untuk mencetak anak didik yang berkarakter religius tentu yang 
paling mendasar dilakukan oleh seorang guru adalah menjaga 
shalat anak-anak, karena dengan istikomah dalam shalat maka 
amal-amal yang lain akan ikut istikomah karena dalam shalat 
mengandung pelajaran diantaranya adalah disiplin, tanggung 
jawab, ketawadhu’an dan tawakkal serta taat peraturan.35 

 
Maka dari hal ini, peran seorang guru dalam pendidikan 

sangatlah urgen, mengingat guru adalah key atau kunci utama untuk 

membukakan jalan anak didiknya tentang hakikat ilmu pengetahuan 

baik secara teoritis, praktis maupun impiris. Guru mengupayakan 

                                                             
34 Wawancara, Moh.Ali, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022. 
35 Wawancara, Abd Wakil, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022. 
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untuk mengembangkan fungsi, tugas serta perannya secara integratif 

agar mampu mencetak anak didik yang berkualitas tinggi dan 

berkarakter islami. 

Berikut dokumentasi pelaksanaan shalat dhuha secara 

berjamaah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar36 

c. Ekstrakurekuler Keagamaan 

Untuk mengembangkan karakter religius anak didik 

madrasah ibtidaiyah kahirul anwar desa sana laok kecamatan waru 

kabupaten pamekasan madura menerapakan kegiatan 

ekstrakurekuler yaitu penguatan pemahaman tajwid al-qur’an untuk 

kelas tinggi yaitu kelas 4-6 dan pendalaman kitab kuning Safinatun 

Najah untuk yang di lakukan setiap hari ahad dan selasa. 

Kegiatan pendalaman pemahaman tajwid al-qur’an dan 

pendalaman kitab kuning, pendalaman tajwid al-qur’an dilakukan 

                                                             
36 Dokumentasi, Shalat Dhuha Berjamaah, MI Khairul Anwar 
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oleh guru kelas agar anak didik semakin meninkat tinkat 

kemampuan membaca al-qur’an dan fasih melafalkan makharijul 

huruf sesuai dengan aturan yan ada dalam kaidah tajwid. Sehinga 

apabila anak didik sudah lancar dan fasih dalam membaca dan 

faham terhadap kaidah tajwidnya maka anak didik semakin mantap 

dalam hatinya untuk selalu membaca dan belajar al-qur’an. Dengan 

demikian maka yan diharapkan dari guru agar anak didik menjadi 

orang yan cinta dan takwa serta beriman kepada Allah swt37  

Kegiatan pendalaman kitab kuning merupakan langkah dan 

upaya dari warga sekolah yang di dalamnya termasuk pelaku 

utamanya adalah guru kelas bertujuan agar anak didik bertambah 

pemahamannya terhadap ajaran dasar-dasar agama, selain hal ini 

agar terbentuk dalam jiwa anak ketekunan, rajin takwa serta dapat 

menjalankan syari’at islam seseuai dengan teori yang di uraikan dan 

dijelaskan oleah para ulama. Hal ini diperkuat oleh kepala madrasah 

bahwa 

Pemberian pemahaman kitab kuning pada anak-anak sebetulnya 
supaya anak-anak kami disini nerti dan paham terhadap dasar-
dasar agama islam, sehingga kalau anak-anak sudah ngerti dan 
paham maka anak-anak akan mudah menjalankan perintah 
agamanya dengan baik dan benar sejalan dengan penjelasan para 
ulama38 

 
Berdasarkan pemaparan data diatas maka peran guru kelas 

dalam menembangkan karakter religius anak didik di madrasah 

                                                             
37 Obervasi, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022. 
38 Wawancara, Abd Wakil, Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar, Sana Laok, 06 maret 2022 
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ibtidaiyah khairul anwar desa sana laok kecamatan waru kabupaten 

pamekasan madura melalui beberapa keiatan yaitu berupa kegiatan 

rutinitas baca yasin, waqi’ah dan shalat dhuha dan dzuhur secara 

berjama’ah dan pengembangan diri berupa ekstrakurekuler 

pendalaman pemahaman tajwid dan pendalam kitab kuning. 

Berikut dokumentasi pelaksanaan pendalaman kitab kuning  

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber: Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar39 
 

3. Peran Guru Kelas Sebagai Pembimbing Dalam 

Mengembangkan Karakter Religius Siswa Di Madrasah 

Ibtidaiyah Kahirul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura 

Guru kelas di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa sana 

Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura sebagai 

pembimbing secara kasat mata dapat dikatakan sudah melaksanakan 

bimbingan dalam mengembangkan karakter religius anak didik, hal 

ini dapat diketahui pada saat proses belajar mengajar ketika ada anak 

                                                             
39 Dokumentasi, Pendalaman Kitab Kunig, MI Khairul Anwar 
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didik yang tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas 

maka guru berjalan menghampiri anak tersebut dengan cara 

memberikan motivasi dan stimulus agar gairah anak didik  untuk 

belajar bangkit dan semangat, dan ketika ada anak didik yang 

mengalami kesulitan dalam belajar maka guru langsung membantu 

untuk mengatasinya. Ini merupakan wujud dari peran guru sebagai 

pembinmbing.40  

Anak didik membutuhkan bimbingan dari seorang guru 

utamanya guru kelas, guru membimbig anak didiknya untuk 

mempunyai karakter baik, lebih-lebih karakter religius yang menjadi 

dasar untuk menjadi generasi yang shalih dan mushlih taat serta 

berkahlakul karimah. Kemampuan guru dalam membimbing anak 

didiknya agar mempunyai karakter yang religius mutlak dibutuhkan. 

Pelaksanaan bimbingan oleh guru kelas di Madrasah 

Ibtidaiah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupeten Pamekasan Madura melalui pembelajaran di dalam kelas 

dan melalui kegitan ekstrakurekuler yaitu pendalaman terhadap 

tajwid al-qur’an dan bimbingan baca kitab kuning Safinatun 

Najah41.  

a. Pelaksanaan Bimbingan Dalam Proses Belajar Mengajar 

Guru kelas di Madrasah Ibtidaiah Khairul Anwar Desa 

Sana Laok Kecamatan Waru Kabupeten Pamekasan Madura 

                                                             
40 Observasi, Madrasah Ibtidaiah Kahirul Anwar, Sana Laok 08, Maret 2022 
41 Observasi, Madrasah Ibtidaiah Kahirul Anwar, Sana Laok 08, Maret 2022 
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dalam rangka untuk mengembangkan karekter religius anak didik 

melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas sudah menjalankan 

peran serta tugasnya sebagai pembimbing terbukti dengan adanya 

layanan bimbingan dari seorang guru pada anak didik yang 

mengalami problem dalam belajarnya yaitu guru menyadari 

bahwa kemampuan anak didik yang dihadapinya berbeda-beda, 

apabila ada anak didik yang mengalami kesulitan dalam 

memahami isi atau konten pelajaran yang disampaikan oleh guru, 

maka guru menanyakan kembali pada anak didik apakah sudah 

paham atau belum, jika ada yang belum paham dan bahkan tidak 

paham sama sekali maka guru mengulangi lagi penjelasanya dan 

disiasati dengan disuruh membaca berulang-ulang. Ini 

menunjukkan bahwa seorang guru dalam menyikapi yang di 

alami oleh anak didiknya sangat baik dan bijaksana, ini 

merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang guru yang 

berperan sebagai pembimbing.42  

Untuk mengetahui lebih dalam lagi peneliti 

mengkomfirmasi langsung kepada anak didik yang bernama 

Aisyah terkait sikap guru ketika ada anak didik yang mengalami 

kesulitan dalam belajarnya, maka Aisyah mengatakan bahwa 

Ustadz dalam mengajar kami di sini sangat peduli dan empati 
pada kami, kalau diantara kami mengalami kesulitan dalam 
belajar terutama ketika ustadz menerangkan pelajaran ada yang 
kurang dimengerti dan bahkan bulem mengerti sama sekali, 

                                                             
42 Observasi, Madrasah Ibtidaiah Kahirul Anwar, Sana Laok 08, Maret 2022 
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maka ustadz menerangkan kembali materinya, dan bahkan jika 
masih belum ngerti juga ustadz menuruh kami untuk membaca 
berulang-ulang agar kami cepat mengerti.43   
 

Berdasarkan paparan data tersebut dapat dismipulakan  

bahwa guru harus menjadi role model bagi anak didiknya, dan 

memberikan motivasi untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam 

meraih prestasi dalam proses belajarnya, selain itu guru juga 

membimbing anak didik dengan tabah, penuh kasih sayang serta 

memberikan pelayanan yang baik dan bijaksana supaya tertanam 

dan berkembang dalam jiwa anak didik watak atau karakter yang 

baik terutama karakter religiusnya yang merupakan tujuan utama 

madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar sebagaimana tertuang dalam 

visi dan misi madrasah. 

Selain itu apabila ada anak didik yang mengalami 

kesulitan pribadinya dalam artian anak didik susah untuk 

mengikuti pelajaran aleas nakal maka, guru tidak langsung 

memukul melainkan mendekati dengan cara dinasihati dan 

ancaman dari seorang guru.44 

Pelayanan bimbingan yang dilakukan oleh guru kelas 

dalam rangka untuk mengembangkan karakter religius anak didik 

ketika berada di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar 

berjalan yaitu menciptakan suasan kelas yang kondusif, bersih 

dan menenagkan. Hal ini merupakan bentuk bimbingan dan 

                                                             
43 Wawancara, Aisyah, madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 08 Maret 2022 
44 Observasi, Madrasah Ibidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 22 Maret 2022 
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dukungan serta pembinaan dan pembiasaan agar dalam diri anak 

didik terbentuk,tertanam dan berkembang rasa ingin berbuat 

sesuatu yang nyaman, aman dan tentram45 Ini merupakan 

pembinaan serta bimbingan dari seorang guru agar karakter 

religius anak didik tumbuh dan berkembang dengan baik dan 

terus menurus.  

b. Pelaksanaan Bimbingan Melalui Ekstrakurekuler 

Pengembangan karakter yang baik anak didik perlu terus 

menurus untuk ditanamkan dan dikembangkan utamanya karakter 

religiusnya, guru kelas sepatutya membimbing anak didiknya 

agar menjdai generasi yang cerdas dan berkarakter religius. 

Pengembangan karakter religius anak didik tidak hanya dilakukan 

pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas, akan tetapi juga 

di lakukan melalui kegiatan ekstrakurekuler sebaai penguat dan 

pendorong terbentuknya karakter religius anak didik dan semakin 

berkembang yaitu berupa pendalaman pemahaman tajwid al-

qur’an dan kitab kuning Safinatun Najah  

Kegiatan ekstrakurekuler merupakan kegiatan pendukung 

untuk meningkatkan kemampuan anak didik agar dapat 

berkembang dengan baik. Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura 

menjadikan pendalaman pemahaman tajwid al-qur’an dan kitab 

                                                             
45 Observasi, Madrasah Ibidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 22 Maret 2022 
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kuning sebagai kegiatan pendukung dalam rangka untuk 

meningkatkan kemampuan dan mengembangkan anak didik baik 

secara akademik maupun prilakunya. Dengan demikian upaya 

yang dilakukan pihak madrasah adalah program atau kegiatan 

pendalaman pemahaman tajwid al-qur’an dan kitab kuning adalah 

sebagai salah satu bentuk dari peran guru sebagai pembimbing 

untuk membantu anak didik dalam mengembangkan karakter 

religiusnya.46 Kegitan ini dipertegas oleh guru yang bertugas 

bahwasanya 

Madrasah Ibtidaiyah khairul Anwar di sini menjadikan 
pendalaman pemahaman tajwid al-qur’an adalah salah satu 
kegitan yang masuk dalam kategori ekstrakurekuler yang 
mempunyai tujuan penting yaitu memberikan medium bagi 
anak-anak untuk memperdalam pemahamannya terhadap tajwid 
al-qur’an dan supaya semakin lancar membaca atau ngaji al-
qur’an dengan menerapkan tajwid dan makhrijul hurufnya. Ini 
merupakan bentuk kesiapan dari seorang guru untuk 
membimbing anak didik dalam belajar tajwid al-qur’an.47 
   

Pernyataan guru yang bertugas melaksanakan pendalaman 

terhadapa pemahaman tajwid al-qur’an diperkuat oleh kepala 

madrasah khairul Anwar bahwa 

Perogram pendalam terhadap pemahaman tajwid al-qur’an 
adalah agar anak-anak kami disini tidak hanya lancar mebaca al-
qur’an akan tetapi tepat dengan tajwid dan makhrajnya, selain 
itu agara anak-anak dapat memperoleh syafaat dari al-qur’an 
kelak,karena al-qur’an dapat memberi syafaat atau pertolongan 
kelak di akhirat bagi ang membaca dan mempelajarinya dengan 
baik dan benar. Program pendalaman pemahaman terhadap 
tajwid al-qur’an mempunyai tujuan yang mulia yaitu 
membimbing anak-anak menjadi orang yang tekundalam 

                                                             
46 Observasi, Madrasah Ibtidaiah Kahirul Anwar, Sana Laok 08, Maret 2022 
47 Wawancara, Rois, madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 016 Maret 2022 
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belajrnya, konsisten dan terbiasa dalam mempelajri al-qur’an 
denganmembacanya secara baik dan benar dan yang tidak kalah 
pentingya adalah menumbuhkan dan menanamkan serta 
mengembangkan karakter religius anak-anak karena al-qur’an 
kalam Allah dan pedoman hidup bagi umat Islam.48   
  

Program pendalaman pemahaman tajwid al-qur’an juga 

diperkuat oleh anak-anak yang mengikuti kegitan pendalaman 

pemahaman tajwid al-qur’an, mereka mengatakan bahwa 

Kami di sini dibekali dan diajari tajwid al-qur’an supaya kami 
bertambah paham dan mengerti, sehingga ketika kita mengaji al-
qur’an tidak asal baca, artinya dalam membaca al-qur’an kami 
sesuai dengan aturan yang ada dalam tajwid al-qur’an, dan 
dalam proses kegitan pendalaman tajwid al-qur’an ustadz 
membimbing kami dengan penuh kasih sayang tidak ada ang 
diunggulkan diantara kami dalam belajar.49 
 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa guru sebagai pembimbing di Madrasah 

Ibtidaiyah Khairul Anwar telah menjalankan tugas, fungsi serta 

perannya dengan baik, proses bimbingan dalam pendalaman 

pemahaman tajwid al-quran memberikan kesan sebagai uswatun 

hasanah bagi anak didiknya, meberikan dorongan untuk 

menggapai cita-cita serta menanamkan karakter baik dan religius 

dengan sikapnya yang telaten, mengayomi, memandang anak 

didiknya sama tidak ada yang diunggulkan. Dengan adanya 

program kegiatan pendalam pemahaman tajwid al-qur’an peran 

                                                             
48 Wawancara, Abd Wakil, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 18 Maret 
2022 
49 Asyah, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 18 Maret 2022 
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guru sebagai pembimbing dapat dikatakan baik dan sesuai dengan 

ketentuan yang digariskan dalam pendidikan profesi keguruan. 

Program pendalaman pemahaman kitab kuning ini 

dilakukan sebagai bentuk bimbingan dari seorang guru pada anak 

didiknya untuk mengembangkan potensi yang dimilik anak didik 

baik akademik maupun prilakunya, upaya untuk mengembangkan 

potensi anak agar cerdas dan berprilaku baik dan religius maka 

pendalaman program kegiatan kitab kuning sebagai langkah yang 

direalisasikan. Tujuan dari pendalaman terhadap kitab kuning 

adalah untuk mencetak generasi yang tafqquh fiddin dan 

berakhlak mulia yang merupakan tujuan dari pendidikan islam 

dan nasional. Upaya ini mendapat sambutan baik dari anak-anak 

di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, untuk memperkuat hal ini 

anak-anak menjelaskan bahwa 

Dengan adanya program pendalaman terhadap kitab kunig kami 
merasa senang, karena kami bisa paham dan mengerti terhadap 
yang namanya kitab kuning yang tidak berharkat yang pada 
awalnya kami tidak tahu seperti apa dan bagaimana kitab 
kuning, selain itu berarti ustadz-ustadz di madrasah kami ini 
sangat peduli, penuh kasih sayang dan perlu dijadikan teladan 
bagi kami dan penuh tanggung jawab terhadap anak didiknya.50 
 

 Untuk membuktikan bahwa guru-guru di madrasah 

ibtidaiyah khairul anwar melakukan bimbingan pendalam kitab 

kuning maka dikofirmasi kepada kepala madrasah, dan kepala 

madrasah mengungkapkan bahwa 

                                                             
50 Fatimatuz Zahrah, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 18 Maret 2022 
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Pendalaman terhadap kitab kuning di sini memang sudah 
menjadi agenda pengutan pembelajaran untuk mengembangkan 
potensi anak-anak di sini, dan ini merupakan bentuk kegiatan 
yang mendorong terhadap terwujudnya anak didik yang tafqquh 
fidin dan berkhlak mulia sesuai dengan isi kitab kuni tersebut51 
 

Kitab kuning yang diajdikan media pembelajaran dalam 

rangka untuk mendukung dan mengembangkan potensi anak 

didik baik secara akademik maupun prilakunya adalah kitab dasar 

yaitu Safinatun Najah, alasan sederhananya adalah karena kitab 

safinatun najah adalah kitab dasar yang dapat membantu anak 

didik untuk paham baik secara teori maupun praktinya. 

Madarasah Ibtidaiah Khairul Anwar Desa Sana Laok 

kecamatan Waru KabupatenPamekasan Madura selalu berusaha 

menjadikan madrasah ang melahirkan out put yang mempunyai 

kemampuan dan kecerdasan yang baik dan berkarakter religius. 

Salah satu bukti kongkritnya adalah dengan adanya program 

pendalaman terhadap tajwid al-qur’an dan kitab kuning   

Berdasarkan uaraian data di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa madrasah Ibtidaiah Khairul anwar untuk mengembangkan 

potensi anak didik baik secara akademik maupun prilakunya 

dengan adanya upaya dari seorang guru melalui kegiatan 

ekstrakurekulernya dengan adanya progran pendalam pemahaman 

terhadap tajwid al-qur’an dan kitab kuning safinatun najah adalah 

bentuk dari peran guru sebagai pembimbing dalam 

                                                             
51 Wawancara, Abd Wakil, Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar, Sana Laok, 20 Maret 
2022 
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mengembangkan karakter religius anak didik. Dengan demikian 

program pendalaman pemahaman terhadap tajwid al-qur’an dan 

kitab kuning  dapat menumbuhkan karakter religius anak didik 

seprti taat tehadap perintah Tuhannya, karena jika anak didik 

sudah memiliki karakter baik kepada Allah swt, maka untuk 

menjalankan hidup anak didik akan menjadi lebih baik pula.  

Karakter yang bersifat ilahiyah terkadang kurang mendpat 

perhatian serius dari berbagai pihak, disebabkan kurangnya 

kesadaran pemeluk agama. Oleh sebab itu seorang guru perlu 

mengembangkan karakter religius anak didiknya supaya betul-

betul yakin dalam berucap, bertindak dan bersikap sejalan dengan 

ajaran agama yang peluknya. Hal ini membutuhkan yang 

namanya pengajaran, pendidikan dan pembimbingan dari seorang 

guru untuk dijadikan uswahtuh hasanah supaya anak didik taat 

dalam melakukan perintah agamanya dan patuh terhadap norma-

norma ang berlaku baik di sekolah, masyarakat dan dalam 

lingkungan keluarga. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program-

program yang dilaksanakan oleh guru kelas dalam upaya untuk mengembangkan 

karakter religius anak didik mencakup penyiapan perencanaan dan pengembangan 

pembelajaran serta penilaian, hal ini semua merupakan implementasi dari peran 

guru sebai pengajar. Keteladanan, pembiasaan dan motivasi merupakan cara guru 

kelas dalam mengembangkan karakter religius anak didik sebagai langkah nyata 

sebagai pendidik. Kegiatan ekstrakurekuler berupa pendalaman pemahaman  

terhadap tajwid al-qur’an dan bimbingan pemahaman kitab kuning adalah salah 

satu bimbingan yang dilakukan oleh guru kelas dalam mengembangkan karakter 

religius anak didik  

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian bahwa Guru kelas di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura dalam rangka untuk pengembangan karakter religius anak 

didik melalaui perannya sebagai pengajar, adalah mepersiapkan penyususnan 

perangkat pembelajaran berupa perencanaan pembelajaran yang kemudian 

dikembangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang 

disesuaikan dengan visi dan misi madrasah yang di dalamnya termuat nilai-nilai 

yang mengandung religi yang dilaksanakan melalui strategi dan langkah-langkah 

dalam pembelajaran. Sebagai pendidik dengan cara memotivasi, pembiasaan dan 

keteladanan yang baik, dan sebagai pembimbing guru kelas melaksanakan 

tugasnya melalui proses pembelajaran.   

150 
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Berikut akan di deskripsikan secara detail tentang peran guru kelas dalam 

mengembangkan karakter religius anak didik di Madrasah Ibtidaiyah Khairul 

Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura 

utamanya berdasarkan peran guru kelas sebagai pengajar, pendidik dan 

pembimbing. 

A. Peran Guru Kelas Sebagai Pengajar Dalam Mengembangkan 

Karakter Religius Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 

Madura   

Berdasarkan data dan temuan penelitian bisa simpulkan bahwa 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura sudah melakukan penyusunan 

perencanaan, pengajaran, dan bimbingan terhadap pengembangan 

potensi anak didik khususnya karakter religiusnya, hal ini terlihat 

bahwa peran guru kelas sebagai pengajar melakukan kegiatan yang 

dapat mendorong terhadap berkembangan karakter religius anak didik 

dengan alasan karena nilai relegius adalah asas utama dalam 

membentuk, menanamkan dan mengembangkan karakter anak didik. 

Pengembangan karakter religius anak didik dapat dilakukan dengan 

berbagai cara dan strategi yang diantaranya yaitu melalaui penyusunan 

perencanaan, proses pembelajaran, ekstrakurekuler, pembinaan, 

keteladanan, pembiasaan, kebijakan dan peraturan-peraturan serta 

bentuk bimbingan yang lainnya. 
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Pengembangan karakter religius anak didik dalam proses 

pembelajaran melalui beberapa tahap, yaitu tahap penyusunan 

penrencanaan yang dikemas dengan penyusunan RPP, tahap 

pelaksanaan yang pada prosesnya melalui kegiatan pendahuluan, inti 

dan penutup, dan tahap akhir penilaian terhadap kinerja atau hasil dari 

sebuah proses yang telah dilakukan. 

Penyusunan Perencanaan Pembelajaran Untuk 

Mengembangkan Karakter Religius anak didik di Madrasah Ibtidaiyah 

Khairul Anwar.  Pada prinsipnya murupakan seprangkat kegiatan yang 

dapat membantu guru dalam proses pembelajaran, yang secara 

oprasional untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif dan 

menyenangkan. Guru kelas mempunyai tugas untuk menyiapkan RPP 

yang memuat nilai pendidikan karakter. Nilai-nilai karakter tersebut 

ada yang tecantum secara jelas di dalam RPP dan ada pula yang tidak 

tercantum secara jelas namun dijelaskan dalam bentuk langkah dan 

strtegi pembelajaran. 

Berdasarkan data temuan dilapangan bahwa guru kelas sengaja 

merencakan dalam melaksanakan pengembangan karakter religius 

anak didik dalam format RPP dengan cara menyelipkan nilai-nilai 

karakter religus  dalam setiap langkan dan strategi dalam proses belajar 

mengajar.  

Rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat disesuaikan dengan 

perkembangan dan karakteristik anak didik, penyesuaian tersebut 
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sangat urgen guna untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar 

sesuai dengan yang telah direncanakan dan diharapkan sehingga anak 

didik dapat  belajar dengan aktif, efektif dan menyenangkan, dengan 

demikian tujuan dari pembelajaran yang tertuang dalam RPP dapat 

tercapai secara maksimal.  

Hal ini selaras dengan teori dan konsep yang uraikan oleh M. 

Syarif1 bahwa rencana pembelajaran merupakan dokumin tercatat yang 

terorganisir melalui hasil analistis yang berhubungan dengan 

perkembangan anak didik supaya proses belajar mengajar belajalan 

aktif, efektif dan menyenangkan. 

Dengan demikian dari uraian data dan temuan penelitian yang 

telah di dialogkan dengan teori dan konsep sebagaimana tersebut di 

atas menunjukkan bahwa penerapan penyusunan perencanaan 

pembelajaran di rencankan untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam 

pembelajaran adalah sangat penting dan perlu untuk dipersiapkan dan 

dilakukan, karena untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi guru. 

Dengan demikian berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran 

tergantung pada perencanaanya. Oleh sebab itu anak didik tidak hanya 

dicetak menjadi orang pintar dan cerdas akan akan tetapi diharapkan 

menjadi generasi yang pintar dan cerdas serta berkelakuan baik, 

sehingga guru kelas penting sekali untuk memasukkan nilai-nilai yang 

mengandung karakter religus dalam RPP nya agar dapat melahirkan 

                                                             
1 M. Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar, 
(Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 162  
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generasi yang shalih dan mushlih, beriman dan bertaka kepada Allah 

swt serta mempunyai akhlakul karimah. 

Adapun pelaksanaan Pembelajaran Untuk Mengembangkan 

Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

dilakukan secara terpadu keberbagai mata pelajaran. Setelah guru kelas 

melakukan penyusunan perencanaan dalam bentuk  RPP maka tahap 

selanjutnya adalah melaksanakan dalam bentuk pengajaran, dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter 

relgius anak didik mengacu pada RPP yang sudah di susun, yang mana 

di dalamnya terdapat pendahuluan, inti dan penutup, yang semua guru 

kelas melakukan klasikal sebagai kegiatan pendahuluan dengan cara 

memberikan semangat kepada anak didik kemudian di lanjutkan 

dengan membaca do’a sebelum belajar hal ini dilakukan setelah guru 

kelas memangil salam, kemudian di lanjutkan dengan kegiatan 

membaca do’a-do’a harian seperti do’a untuk kedua orang tua, do’a 

mau masuk WC dan membaca surah-surah pendek sampai hafal bagi 

kelas tingkat rendah yakni dari kelas 1-3 sedangkan bagi kelas tinggi 

dibiasakan membaca nadzam tuhfathul athfal yang berisi tajwid al-

qur’an dan khusu untuk kelas 6 membaca nadzam miftahun najihin 

yang mengandung gramatikal arab yang tujuannya adalah untuk 

membantu anak didik agar terbiasa dan konsisten dalam berucap, 

bertindak dan bersikap.  
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Dalam tahap pelaksanaan pembelajaran setidaknya guru harus 

mampu menciptakan pembelajaran yang telah direncanakan dapat 

memotivasi terhadap berkembangnya potensi yang ada dalam diri anak 

didik dalam hal ini karakter religius anak didik,  selain hal ini dalam 

proses belajar mengajar guru harus mampu untuk merumuskan, 

menjelaskan, mengklasifikasikan serta menyimpulkan materi 

pelajaran, guru juga tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan 

tentang teori dan konsep saja melainkan guru harus mampu untuk 

menterjemahkan dalam bentuk tingkah laku yang bermanfaat dan 

positif. Supaya pelaksanaan pembelajaran berjalan sesuai rencana 

maka guru di tuntut untuk menguasai multi metode dan strategi serta 

pendekatan yang sesuai dengan perkembangan anak didik, apabila 

metode dan strategi serta pendekatan yang digunakan dalam 

pembelajaran sudah sesuai dengan perkembangan anak didik maka 

terciptalah suasan belajar yang aktif, efektif, menyenagkan, dengan 

demikian lahirlah anak didik yang berkarakter sesuai dengan yang 

direncanakan dan diharapkan. 

Selanjutnya dalam proses pembelajaran guru kelas mengakhiri 

dengan membuat kesimpulan dari materi yang disampaikan supaya 

dalam memahami isi atau materi pelajaran terssusun rapi serta 

mempunyai makna, yang kemudian diakhiri dengan membaca do’a 

selesai belajar dilanjutkan dengan salam dari guru sebelum keluar 

kelas.  
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Langkah terakhir dalam proses pembelajaran adalam evaluasi 

atau penilaian, guru kelas melakukan penilaian atau evaluasi terhadap 

hasil belajar anak didik adalah untuk mengetahui kadar kemampuan 

anak dalam memahami, bersikap dan berbuat. Aalat yang digunakan 

untuk menilai anak didik terkait perkembangan karakter religius anak 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura adalah melalui teknik 

pengamatan langsung, observasi dan melalui jurnal, penilaian 

semacam ini dirasa sangat cocok untuk digunakan dalam menilai 

terhadap perkembangan karakter religius anak didik guna untuk 

mengetahui tingkat ketercapaian potensi dalam berkembang atau 

tidaknya karakter religius anak didik. 

Berdasarkan paparan data dan temuan dari hasil penelitian 

bahwa untuk mengembangkan karakter religius anak didik guru kelas 

di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan Madura  selaras dengan peraturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 65 tahun 2013 tentang 

starndar proses pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan 

pembuka, inti dan penutup.2 Dengan demikian  guru mempunyai 

pengaruh yang sangat besar sebagai pengajar dalam peroses belajar 

mengajar untuk membangun dan mengembangkan karakter religius 

                                                             
2 Dokumen Kurikulum 2013, (Jakarta: kemendikbud, 2013) 
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anak didik sehingga interaksi anak didik dengan materi sebagai media 

bantu dalam pembelajaran berjalan aktif,efisien dan menyenangkan. 

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang telah di 

dialogkan dengan teori dan konsep tersebut maka dapat diketahui 

bahwa guru kelas dalam rangka untuk mengembangkan karakter 

religius anak didik melalui proses pelaksanaan pembelajaran sesuai 

dengan dokumen kemundikbut tentang standar proses dalam 

pembelajaran. Yaitu melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas 

untuk mengembangkan karakter religius anak didik sesuai dengan 

standar proses yaitu pendahuluan yang di isi dengan pemberian 

motivasi untuk mendorong anak didik semangat dan bergairah dalam 

belajarnya yang di dahului dengan salam dan do’a, dalam kegiatan inti 

guru menjelaskan, mengkalisfikasikan serta menyimpulkan materi 

pelajaran untuk memberikan sebuah makna yang utuh agar 

pemahaman anak didik menjadi satu kesatuan secara berurutan, serta 

membuat sebuah penilaian. 

B. Peran Guru Kelas Sebagai Pendidik Dalam Mengembangkan 

Karakter Religius Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 

Madura   

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian dapat diketahui 

bahwa Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura telah melaksanakan 
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pendidikan untuk mengembangkan karakter religius anak didik, hal ini 

terlihat dari beberapa program dan strategi yang dilakukan, diantaranya 

adalah 

Selain guru kelas menyampaikan materi pelajaran guru juga 

harus memotivasi anak didiknya memberikan contoh yang baik dan 

mebiasakan diri berkelakuan baik. Karakter religius anak didik perlu 

untuk dikembangkan pada yang lebih baik, untuk itu guru kelas 

memberikan motivasi pada anak didiknya, pemberian motivasi tersebut 

kadang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, kadang di sela-sela 

penyampaian materi, kadang dilakukan pada saat sebulum keluar kelas 

sehabis jam pelajaran. 

Guru merupakan faktor utama terhadap keberhasilan pendidikan 

karakter dan guru mempunyai pengaruh luar biasa terhadap 

perkembangan karakter anak didik, dengan demikian guru harus 

memberikan teladan yang baik, maka dari itu guru harus memulai dari 

dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Selain hal tersebut 

guru kelas untuk mengembangkan karakter religius anak didik harus 

menciptakan kegiatan pembiasaan yang diintegrasikan dalam proses 

pembelajaran di kelas, seperti membaca do’a harian, baca surah-surah 

pendek, baca nadzam tuhfatul ahtfal, membaca nadzam miftahun 

najihin. Temuan ini kemudian di dialogkan dengan teori yang 

kembangkan oleh Ni Putu Suwardani yaitu untuk mencetak anak didik 

yang mempunyai karakter baik dan dapat berkembang maka seorang 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

159 
 

guru harus memberikan contoh atau teladan serta membiaskan anak 

didik untuk melakukan yang baik serta memotivasi anak didik agar 

dalam diri anak bangkit rasa semangat dalam belajar dan 

mengembangkan potensinya.3 

Berdasarkan temuan yang di diaolgkan dengan teori sebagaiman 

tersebut dapat diketahui bahwa pemberian teladan, motivasi serta 

pembeiasaan yang baik dari guru kelas selaras dengan teori yang di 

ungkapkan oleh Ni Putu suwardani. Pemberian motivasi pada anak 

didik terbukti dapat membangkitkan gairah dalam belajranya dan dapat 

melakukan perubahan yang baik untuk perkembangan karakternya 

utamanya karakter religiusnya, keteladanan dari seorang guru dapat 

menjadikan contoh dan ditiru oleh anak didiknya sedangkan 

pembiasaan yang dilakukan oleh seorang guru dapat menjadi 

kebiasaan anak didik baik dalam berucap, bertindak dan bersikap.  

Selain hal tersebut di atas guru kelas dalam rangka untuk 

mengembangkan karakter religius anak didik wajib patuh terhadap 

peraturan-peraturan yang ada di sekolah secara umum dan peraturan di 

dalam kelas secra khusus, seperti piket kebershan. Temuan ini 

kemudian di dialogkan dengan teori yang dikembangkan Thomas 

Lickona yaitu guru-guru disekolah atau madrasah untuk menghindari 

hal-hal yang tidak inginkan maka perlu merumuskan peraturan sekolah 

                                                             
3 Ni Putu Suwardani, Quo Vadis Pendidikan Karakter: Dalam Merajut Harapan Bangsa yang 
bermartabat, DenpasarBali: UNHI  Press, 2020), 98. 
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maupun peraturan di dalam kelas guna untuk mendisiplinkan anak 

didik.4 

Berdasarkan temuan yang telah di dialogkan dengan teori 

sebagaiman tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

pengembangan karakter religius anak didik di dalam kelas sesuai dan 

selaras dengan teori dan konsep yang di ulas oleh Thomas Lickona. 

Pengembangan karakter religius anak didik agar kedisiplinan anak 

didik perlu dibuatkan yang namanya peraturan-peraturan yang harus 

dipatuhi oleh anak didik ketika berda di sekolah atau madrasah, hal ini 

agar anak didik terbiasa dan konsiten terhadap apa yang akan diperbuat 

dan dilakukan. Peraturan-peraturan tersebut tentunya sesuai dengan 

psikologis anak didik. 

1. Pengembangan Karakter Religius Melalui Kegiatan Rutinitas 

Keagamaan  

Kegiatan pembiasaan pembacaan yasin dan waqi’ah 

sebelum masuk kelas yang di awali dengan tawassul fatihah yang 

di pandu oleh seorang guru yang dilakukan setiap hari yang 

bertempat di Mushallah Madrsah Ibtidaiyah Khairul Anwar yang 

merupakan sarana dalam membimbing, melatih dan 

mengembangkan potensi anak didik, setelah pembacaan yasin dan 

waqi’ah dialnjutkan dengan shalat dhuha secara berjama’ah. 

                                                             
4 Thomas Lickona, Educating For Character, (New York: Barbara Ehrenreich, 1989), 176 
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Dengan demikian temuan penelitian tersebut dapat di 

komparasikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faizatun 

Nuraniyah5 yang mana dalam mengembangkan karakter religius 

anak didik melalui perannya sebagai pendidik melalui kegiatan 

rutinitas lebih sederhana dalam pelaksanaannya. 

Berdasarkan temuan yang di komparasikan dengan 

penelitian Faizatun Nurainiyah dapat di simpulkan bahwa guru 

kelas yang berperan sebagai pendidik di madrash Ibtidaiyah 

Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten 

Pamekasan Madura dalam upaya untuk mengembangkan karakter 

religius anak didik melaluli keiatan rutinitas perlu untuk 

membiasakan anak didik untuk melakukan kegiatan yang dapat 

mendorong terhadap perkembangan karakter religiusnya seprti 

pembacaan yasin, waqi’ah. 

2. Shalat Dhuha dan Shalat Dzuhur Berjamaah 

Shalat dhuha berjama’ah dan shalat Dzuhur secara 

berjamaah merupakan keiatan yang dilakukan setiap hari sebelum 

masuk kelas. Pengembangan karakter religius anak didik di 

madrasah ibtidaiyah kahirul anwar desa sana laok kecamatan waru 

kabupaten pamekasan madura yang dilakukan adalah shalat dhuha 

berjama’ah dan shalat dzuhur berjam’ah setelah selesai kegiatan 

belajar mengajar di dalam kelas yang di pimpin oleh seorang guru 
                                                             
5 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. 
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setiap harinya dengan tujuan anak didik menjadi orang yang taat 

dalam menjalan perintah agamanya. kegiatan shalat dhuha dan 

dzuhur secara berjama’ah ini dapat membentuk anak didik terbiasa 

melaksanakan shalat tepat waktu dan selalu melakukan secara 

berjama’ah. Kegitan shalat berjamaa’ah ini mengajarkan pada anak 

didik tentang disiplin, istikomah dan tanggung jawab.   

Temuan ini cocok dan dapat dikomparasikan dengan 

temuan Mulyadi dalam penelitiannya terkait pembentukan 

kkarakter religius anak didik bahwa untuk membentuk dan 

menembangkan serta menamkan karakter religius anak didik 

melalui kegitan terprogram berupa shalat dhuha dan shalat wajib 

secara berjamaah6  

Berdasarkan temuan yang telah dikomparasikan dengan 

penelitian yang dilakukan Mulyadi dapat diketahui bahwasanya 

implementasi penembangan karakter religius anak didik di 

madarsah ibtidaiyah khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan 

Waru Kabupaten Pamekasan madura menguatakan dan 

mempertegas bahwa pengembangan karakter religius anak didik 

perlu dilaksanakan keitan terprogram seerti shalat dhuha dan halat 

dzuhur berjamaah. 

 

                                                             
6 Mulyadi, Pembentukan Karakter Reliius di Madrasah Ibtidaiyah Berbasis Pesantren Di MI 
Miftahul Ulum Kebumen wetan, Tesis, STAI al_AZHAR, Gersik, 2021 
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C. Peran Guru Kelas Sebagai Pembimbing Dalam Mengembangkan 

Karakter Religius Siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

Desa Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan 

Madura 

Berdasarkan temuan data dan temuan penelitian dapat di 

deskripsikan bahwa Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana 

Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura dalam 

mengembangkan karakter religius anak didik terlihat dari beberapa 

kegiatan bimbingan yang diantaranya sebagai berikut 

1. Pelaksanaan Bimbingan Dalam Proses Belajar Mengajar 

Bimbingan yang di lakukan oleh guru kelas pada anak 

didiknya ketika proses belajar mengajar berjalan berupa bimbingan 

akademik dan bimbingan non akademik yakni moral. Bimbingan 

seperti ini diaktualisasikan sebagai upaya guru kelas untuk 

membantu anak didiknya yang mengalami kesulitan dalam belajar, 

kesulitan pribadiannya, kesulitan interaksi sosial, contoh apabila 

anak didik tidak paham terhadap materi pelajaran maka guru 

langsung bertindak untuk mengatasinya dengan cara mengulang 

kembali keterangannya dan apabila masih belum juga paham 

menggunakan pendekatan personal, dan apabila anak di dalam 

kelas yang nakal maka guru tidak langsung memukul melainkan di 

dekati dengan cari diberi nasihat serta ancaman.   
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Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian bahwa 

peran guru kelas sebagai pembimbing dalam rangka untuk 

mengembangkan karakter religius anak didik dapat dikomparasikan 

dengan penelitian Ana Mar’atus Sholekhah,7 untuk 

mengembangkan karakter religius anak didik yang mengalami 

kesulitan dalam belajar dan kesulitan pribadnya bimbingan guru 

merupakan solusi utama.  

Dengan demikian berdasarkan data dan temuan yang 

dikomparasikan dengan penelitian Ana dapa di simpulkan bahwa 

guru kelas di Madrasah ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasn Madura mengutakan dan 

lebih sederhana dan lebih bermakana serta menguatkan 

2. Pelaksanaan Bimbingan Melalui Ekstrakurekuler Keagamaan 

Berdasarkan paparan data dan hasil temuan penelitian yang 

di dapat dari lapangan mengenai guru kelas sebagai pembimbing 

untuk mengembangkan karakter religius anak didik dengan 

kegiatan ekstrakurekuler yaitu kegiatan pendalaman pemahaman 

tajwid al-qur’an dan pendalaman kitab kuning. Program 

pendalaman pemahaman tajwid al-qur’an merupakan bentuk 

realisasi dari peran seorang guru sebagai pembimbing guna untuk 

membantu dan mencetak anak didik yang berakhlak qur’ani, fasih 

dalam membaca al-qur’an sesuai dengan aturan tajwidnya serta 

                                                             
7 Ana Mar’atus Sholekhah Peran Guru Dalam Menanamkan Karakter Religius Peserta Didik, 
EDUCARE: Journal of Primary Education Vol 1, No 1, Desember 2019, pp. 65 - 74 
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menjadi menjadi media belajar anak didik dalam mengembangkan 

kemampuan yang dimiliki lebih-lebih dapat mengamalkan isinya. 

Temuan tersebut dapat menguatkan terhadap penelitian 

yang dilakukan oleh Ana mar’atus Sholkhah8 bahwa guru sebagai 

pembimbing melalui kegiatan ekstra kurekulernya yaitu darus 

keliling untuk menanamkanserta mengembangkan karakter religius 

anak didik yang senantiasa bersandar pada al-qur’an sebagai 

pedoman. Dengan demikian temuan tersebut memperkuat  

penelitian sebelumnya yakni mencetak anak didik yang berakhlak 

qur’ani dan mengembangkan dalam bentuk prilaku sehari-hari 

Adapun temuan data dari hasil penelitian berupa pengutan 

bimbingan kitab kuning guru meberikan bimbingan kitab kuning 

dengan telaten, santai, bijaksana dengan cara guru membaca dan 

anak-anak yang melihat, kemudian anak-anak disuruh membaca 

kemudia guru yang melihat, setelah itu kemudian guru menjeaskan 

tentang i’robnya serta kedudukan kalimatnya, setelah itu dijelaskan 

isinya secara sederhana. 

Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa guru di madrasah ibtidaiyah khairul anwar untuk 

mengembangkan karakter rekigiusnya dengan bimbingan kajian 

kitab kuning merupakan salah satu bentuk bimbingan seorang guru 

pada anak didiknya yang dilakukan di luar kelas atau di luar jam 

                                                             
8 Ana Mar’atus Sholekhah Peran Guru Dalam Menanamkan Karakter Religius Peserta Didik, 
EDUCARE: Journal of Primary Education Vol 1, No 1, Desember 2019, pp. 65 - 74 
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pelajar aktif, kegitan semacam ini sesuai dengan amanat 

pendidikan nasional terkait dengan regulasi pengelolaan kegiatan 

ekstrakurekuler diserahkan pada setiap sekolah atau madrasah.9 

Adapun kitab kuning yang digunakan adalah kitab safinatun 

najah yang berisi tentang hukum-hukum dasar islam seperti shalat, 

zakat dan lainnya dan merupakan kitab dasar, tujuannya adalah 

agar anak didk menjadi orang yang tafaqquh fiddin sejak dini dan 

dijadikan landsan dalam berprilaku sehari sehingga menjadi anak 

didik yang mempunyai karakter baik serta religius. 

                                                             
9 Kemendikbud Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Pedoman Umum Penggalian 
dan Perwujudan Nilai Akhlak Mulia Sebagai Bagian Penguatan Pendidikan Karakter, 2017, 31 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian paparan data dan pembahasan sebagaimana di 

atas maka, dapat di simpulkan sebagai berikut: 

1. Peran Guru Kelas Sebagai Pengajar dalam Mengembangkan Karakter 

Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yaitu (a) penyususnan 

perencanaan pembelajaran (b) pelaksanaan pembelajaran yang (1) 

terintegrasi pada tiap mata pelajaran (2) terinterasi melalui muatan lokal 

(mulok) (3) integrasi melalui penembanan diri (c) penilaian hasil 

pembelajaran. 

2. Peran Guru Kelas Sebagai Pendidik dalam Mengembangkan Karakter 

Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yaitu (a) melalui 

kegiatan rutinitas (b) shalat dhuha dan shalat dzuur berjamaah dan (3) 

ekstrakurekuler. 

3. Peran Guru Kelas Sebagai Pembimbing dalam Mengembangkan 

Karakter Religius Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa 

Sana Laok Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura yaitu (a) 

melalui pelaksanaan bimbingan dalam proses belajar menajar (b) 

melalui pelaksanaan bimbingan ekstrakurekuler. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, maka peneliti meberikan 

saran kepada  

1. Guru  

Selalu berusaha secara maksimal dalam mendidk anak didik 

utamanya mengenai peningkatan karakter religius anak didik supaya 

lahir generasi yang taat kepada Allah, taqwa serta menjadi anak yang 

patuh pada agama nusa dan bangsa 

2. Anak didik 

Sebagai sasaran dalam pembentukan karakter, maka hendaknya 

anak didik selalu mengembangkan kemampuannya baik secara 

akademik maupun moralnya untuk menghadapi perkembangan zaman 

yang semakin kacau agar teguh pendirian dan bertanggung jawab.  
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Lampran 5 

Pedoman Interview 

 

PEDOMAN INTERVIEW 

Peran Guru Kelas Dalam Mengembangkan Karakter Religius Siswa di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura 

 

1. Bagaiamana rumusan kegiatan pengembangan karakter religius siswa? 

2. Apa yang diperhatikan dalam penyususnan perencana oleh guru kelas 

untuk mengembangkan karakter religius siswa? 

3. Apakah perencanaan pengembangan karakter religius siswa di 

implementasikan dalam bentuk pembelajaran? 

4. Bagaimana cara untuk mengetahui perkembangan karakter religius siswa? 

5. Apa saja kegiatan yang dapat mengembangkan karakter religius siswa? 

6. Seperti apa Model pengembangan karakter religius siswa? 

7. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pengembangan karakter religius 

siswa? 

8. Apakah madrasah ini memiliki fasilitas yang menunjang terhadap 

pengembangan karakter religius siswa? 

9. Bagaimana cara membimbing siswa agar kerakter religiusnya 

berkembang? 

10. Apa saja kegiatan ekstrakurekuler yang dapat mendorong terhadap 

perkembangan karakter religis siswa? 
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Lampiran 6 

Transkip Interview 

 

TRANSKIP INTERVIEW 

Peran Guru Kelas Dalam Mengembangkan Karakter Eligius Siswa Di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaiamana rumusan 

kegiatan pengembangan 

karakter religius siswa? 

 

Yaitu penyusunan perencanaan 

pelaksanaan pembelajaran. 

Merencanakan dalam pembelajaran di 

sekolah atau madrasah sangat penting, 

karena apabila perencanaan 

pembelajaran sudah matang maka 

pelaksanaannya akan efektif dan 

terarah. 

2 Apa yang diperhatikan 

dalam penyususnan 

perencana oleh guru kelas 

untuk mengembangkan 

karakter religius siswa? 

 

Dalam penyusunan rencana 

pembelajaran dipilihlah nilai-nilai 

karakter religius yang perlu 

dikembangkan berdasarkan hasil 

penelaahan pertimbangan serta sesuai 

dengan keberadaan sarana dan 

prasarana yang mendukung terhadap 

pengembangan karakter religius dan ada 

yang tidak terpilih melainlkan 

terealisasi melalui langkah dan strategi 

dalam pembelajaran 

3 Apakah perencanaan 

pengembangan karakter 

religius siswa di 

implementasikan dalam 

bentuk pembelajaran? 

 

bentuk pelaksanaan pembelajaran 

pengembangan karakter religius siswa 

sesuai dengan yang ada dalam rencana 

pembelajaran yang secara oprasional 

berisi pendahuluan, inti, dan penutup 

4 Bagaimana cara untuk 

mengetahui perkembangan 

karakter religius siswa? 

 

Untuk mengetahui perkembangan 

karakter religius anak siswa guru-guru 

menggunakan alat untuk menilai, 

yaitumelalui pengamatan langsung dan 

jurnal penilaian 

5 Apa saja kegiatan yang 

dapat mengembangkan 

karakter religius siswa? 

 

Kegiatan rutinitas berupa baca yasin 

dan waqiah di luar kelas sebelum masuk 

kelas,shalat dhuha, kegitan ekstra 

kurekuler berupa kegiatab bimbingan 

kitab kuning dan pendalaman tajwid al-

qur’an 
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6 Seperti apa Model 

pengembangan karakter 

religius siswa? 

 

Model pengembangan karakter religius 

siswa yaitu model dalam kelas, model 

luar kelas, 

7 Bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran 

pengembangan karakter 

religius siswa? 

 

Pelaksanaan pembelajaran dalam 

mengembangkan karakter religius siswa 

dilakukan dengan cara terpadu dan 

terintegrasi keberabagai mata pelajaran, 

molok dan pengembangan diri hal ini 

untuk memberikan pelajaran yang 

bermakna kepada anak didik. 

 

8 Apakah madrasah ini 

memiliki fasilitas yang 

menunjang terhadap 

pengembangan karakter 

religius siswa? 

 

Fasilatas yang menunjang terhadap 

perkembangan karakter religius ada 

yaitu moshalla sebagai sarana untuk 

melakukan kegiatan peribadatan seperti 

kegitan rutinitas baca yasin, waqi’ah, 

shalat dhuha, shalat dzuhur berjamaah 

9 Bagaimana cara 

membimbing siswa agar 

kerakter religiusnya 

berkembang? 

 

Bimbingan dari sisi akademik dengan 

cara pengulnagn dan membiasakan 

membaca, dan bimbingan, sedangkan 

moral atau prilaku dilakukan dengan 

cara motivasi, keteladanan, pembiasaan 

dan terkadang dengan pemberian 

ancaman 

10 Apa saja kegiatan 

ekstrakurekuler yang dapat 

mendorong terhadap 

perkembangan karakter 

religis siswa? 

 

kegiatan ekstrakurekuler yang dapat 

menunjang terhadap kegiatan 

pengembangan karakter religius siswa 

adalah pendalaman pemahaman tajwid 

al-qur’an dan bimbingan kitab kuning 
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TRANSKIP INTERVIEW 

Peran Guru Kelas Dalam Mengembangkan Karakter Eligius Siswa Di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura 

 

Hasil Interview 

Informan  : Moh. Hasan, S. Pd 

Jabata   : Guru Kelas 1 

Tanggal  : 02 Mei 2022 

Tempat  : Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Sana Laok 

Peneliti  : Moh. Asy’ari 

Informasi yang diperoleh 

Peneliti :Bagaiamana rumusan kegiatan pengembangan karakter   

religius siswa? 

Info :Rumuh awal adalah penyusunan perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran. Merencanakan dalam pembelajaran di sekolah 

atau madrasah sangat penting, karena apabila perencanaan 

pembelajaran sudah matang maka pelaksanaannya akan 

efektif dan terarah 

Peneliti :Apa yang diperhatikan dalam penyususnan perencana oleh 

guru kelas untuk mengembangkan karakter religius siswa? 

Info  :Penyusunan rencana pembelajaran dipilihlah nilai-nilai 

karakter religius yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil 

penelaahan pertimbangan serta sesuai dengan keberadaan 

sarana dan prasarana yang mendukung terhadap 

pengembangan karakter religius dan ada yang tidak terpilih 

melainlkan terealisasi melalui langkah dan strategi dalam 

pembelajaran 

Peneliti :Apakah perencanaan pengembangan karakter religius siswa 

di implementasikan dalam bentuk pembelajaran? 

Info  :Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengembangan karakter 

religius siswa sesuai dengan yang ada dalam rencana 

pembelajaran yang secara oprasional berisi pendahuluan, inti, 

dan penutup 

Penelit :Bagaimana cara untuk mengetahui perkembangan karakter  

religius siswa? 

Info Untuk mengetahui perkembangan karakter religius anak 

siswa guru-guru menggunakan alat untuk menilai, yaitu 

melalui pengamatan langsung dan jurnal penilaian untuk 

dijadikan koreksi dan tindak lanjut 
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Hasil Interview 

Informan  : Basiruddin, S. Pd 

Jabata   : Guru Kelas 2 

Tanggal  : 04 Mei 2022 

Tempat  : Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Sana Laok 

Peneliti  : Moh. Asy’ari 

Informasi yang diperoleh 

 

Peneliti Apa saja kegiatan yang dapat mengembangkan karakter 

religius siswa? 

Info  Kegiatan rutinitas berupa baca yasin dan waqiah di luar kelas 

sebelum masuk kelas,shalat dhuha, kegitan ekstra kurekuler 

berupa kegiatab bimbingan kitab kuning dan pendalaman 

tajwid al-qur’an 

Eneliti  Seperti apa Model pengembangan karakter religius siswa? 

Info Model pengembangan karakter religius siswa yaitu model 

dalam kelas, melalui pembelajaran yang terintegrasi  model 

luar kelas, melalui kegiatan rutinitas dan ekstrakurekuler 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pengembangan 

karakter religius siswa? 

Info Pelaksanaan pembelajaran dalam mengembangkan karakter 

religius siswa dilakukan dengan cara terpadu dan terintegrasi 

keberabagai mata pelajaran, molok dan pengembangan diri 

hal ini untuk memberikan pelajaran yang bermakna kepada 

anak didik. 

Peneliti Apakah madrasah ini memiliki fasilitas yang menunjang 

terhadap pengembangan karakter religius siswa? 

Info Fasilatas yang menunjang terhadap perkembangan karakter 

religius ada yaitu moshalla sebagai sarana untuk melakukan 

kegiatan peribadatan seperti kegitan rutinitas baca yasin, 

waqi’ah, shalat dhuha, shalat dzuhur berjamaah 

Peneliti Bagaimana cara membimbing siswa agar kerakter religiusnya 

berkembang? 

Info Bimbingan dari sisi akademik dengan cara pengulnagn dan 

membiasakan membaca, dan bimbingan, sedangkan moral 

atau prilaku dilakukan dengan cara motivasi, keteladanan, 

pembiasaan dan terkadang dengan pemberian ancaman 
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Hasil Interview 

Informan  : Moh Rois, S. Pd 

Jabata   : Guru Kelas 4 

Tanggal  : 08 Mei 2022 

Tempat  : Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Sana Laok 

Peneliti  : Moh. Asy’ari 

Informasi yang diperoleh 

Peneliti :Bagaiamana rumusan kegiatan pengembangan karakter   

religius siswa? 

Info :Rumuh awal adalah penyusunan perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran. Merencanakan dalam pembelajaran di sekolah 

atau madrasah sangat penting, karena apabila perencanaan 

pembelajaran sudah matang maka pelaksanaannya akan 

efektif dan terarah 

Peneliti :Apa yang diperhatikan dalam penyususnan perencana oleh 

guru kelas untuk mengembangkan karakter religius siswa? 

Info  :Penyusunan rencana pembelajaran dipilihlah nilai-nilai 

karakter religius yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil 

penelaahan pertimbangan serta sesuai dengan keberadaan 

sarana dan prasarana yang mendukung terhadap 

pengembangan karakter religius dan ada yang tidak terpilih 

melainlkan terealisasi melalui langkah dan strategi dalam 

pembelajaran 

Peneliti :Apakah perencanaan pengembangan karakter religius siswa 

di implementasikan dalam bentuk pembelajaran? 

Info  :Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengembangan karakter 

religius siswa sesuai dengan yang ada dalam rencana 

pembelajaran yang secara oprasional berisi pendahuluan, inti, 

dan penutup 

Penelit :Bagaimana cara untuk mengetahui perkembangan karakter  

religius siswa? 

Info Untuk mengetahui perkembangan karakter religius anak 

siswa guru-guru menggunakan alat untuk menilai, yaitu 

melalui pengamatan langsung dan jurnal penilaian untuk 

dijadikan koreksi dan tindak lanjut 
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Hasil Interview 

Informan  : Moh. Ali, S. Pd 

Jabata   : Guru Kelas 5 

Tanggal  : 12 Mei 2022 

Tempat  : Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Sana Laok 

Peneliti  : Moh. Asy’ari 

Informasi yang diperoleh 

Peneliti Apa saja kegiatan yang dapat mengembangkan karakter 

religius siswa? 

Info  Kegiatan rutinitas berupa baca yasin dan waqiah di luar kelas 

sebelum masuk kelas,shalat dhuha, kegitan ekstra kurekuler 

berupa kegiatab bimbingan kitab kuning dan pendalaman 

tajwid al-qur’an 

Eneliti  Seperti apa Model pengembangan karakter religius siswa? 

Info Model pengembangan karakter religius siswa yaitu model 

dalam kelas, melalui pembelajaran yang terintegrasi  model 

luar kelas, melalui kegiatan rutinitas dan ekstrakurekuler 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pengembangan 

karakter religius siswa? 

Info Pelaksanaan pembelajaran dalam mengembangkan karakter 

religius siswa dilakukan dengan cara terpadu dan terintegrasi 

keberabagai mata pelajaran, molok dan pengembangan diri 

hal ini untuk memberikan pelajaran yang bermakna kepada 

anak didik. 

Peneliti Apakah madrasah ini memiliki fasilitas yang menunjang 

terhadap pengembangan karakter religius siswa? 

Info Fasilatas yang menunjang terhadap perkembangan karakter 

religius ada yaitu moshalla sebagai sarana untuk melakukan 

kegiatan peribadatan seperti kegitan rutinitas baca yasin, 

waqi’ah, shalat dhuha, shalat dzuhur berjamaah 

Peneliti Bagaimana cara membimbing siswa agar kerakter religiusnya 

berkembang? 

Info Bimbingan dari sisi akademik dengan cara pengulnagn dan 

membiasakan membaca, dan bimbingan, sedangkan moral 

atau prilaku dilakukan dengan cara motivasi, keteladanan, 

pembiasaan dan terkadang dengan pemberian ancaman 
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Hasil Interview 

Informan  :Abd Karim, S. Pd 

Jabata   : Guru Kelas 1 

Tanggal  : 14 Mei 2022 

Tempat  : Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Sana Laok 

Peneliti  : Moh. Asy’ari 

Informasi yang diperoleh 

Peneliti :Bagaiamana rumusan kegiatan pengembangan karakter   

religius siswa? 

Info :Rumuh awal adalah penyusunan perencanaan pelaksanaan 

pembelajaran. Merencanakan dalam pembelajaran di sekolah 

atau madrasah sangat penting, karena apabila perencanaan 

pembelajaran sudah matang maka pelaksanaannya akan 

efektif dan terarah 

Peneliti :Apa yang diperhatikan dalam penyususnan perencana oleh 

guru kelas untuk mengembangkan karakter religius siswa? 

Info  :Penyusunan rencana pembelajaran dipilihlah nilai-nilai 

karakter religius yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil 

penelaahan pertimbangan serta sesuai dengan keberadaan 

sarana dan prasarana yang mendukung terhadap 

pengembangan karakter religius dan ada yang tidak terpilih 

melainlkan terealisasi melalui langkah dan strategi dalam 

pembelajaran 

Peneliti :Apakah perencanaan pengembangan karakter religius siswa 

di implementasikan dalam bentuk pembelajaran? 

Info  :Bentuk pelaksanaan pembelajaran pengembangan karakter 

religius siswa sesuai dengan yang ada dalam rencana 

pembelajaran yang secara oprasional berisi pendahuluan, inti, 

dan penutup 

Penelit :Bagaimana cara untuk mengetahui perkembangan karakter  

religius siswa? 

Info Untuk mengetahui perkembangan karakter religius anak 

siswa guru-guru menggunakan alat untuk menilai, yaitu 

melalui pengamatan langsung dan jurnal penilaian untuk 

dijadikan koreksi dan tindak lanjut 
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Hasil Interview 

Informan  : Abd Jalal, S. Pd 

Jabata   : Guru Kelas 6 

Tanggal  : 16 Mei 2022 

Tempat  : Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Sana Laok 

Peneliti  : Moh. Asy’ari 

Informasi yang diperoleh 

Peneliti Apa saja kegiatan yang dapat mengembangkan karakter 

religius siswa? 

Info  Kegiatan rutinitas berupa baca yasin dan waqiah di luar kelas 

sebelum masuk kelas,shalat dhuha, kegitan ekstra kurekuler 

berupa kegiatab bimbingan kitab kuning dan pendalaman 

tajwid al-qur’an 

Eneliti  Seperti apa Model pengembangan karakter religius siswa? 

Info Model pengembangan karakter religius siswa yaitu model 

dalam kelas, melalui pembelajaran yang terintegrasi  model 

luar kelas, melalui kegiatan rutinitas dan ekstrakurekuler 

Peneliti Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pengembangan 

karakter religius siswa? 

Info Pelaksanaan pembelajaran dalam mengembangkan karakter 

religius siswa dilakukan dengan cara terpadu dan terintegrasi 

keberabagai mata pelajaran, molok dan pengembangan diri 

hal ini untuk memberikan pelajaran yang bermakna kepada 

anak didik. 

Peneliti Apakah madrasah ini memiliki fasilitas yang menunjang 

terhadap pengembangan karakter religius siswa? 

Info Fasilatas yang menunjang terhadap perkembangan karakter 

religius ada yaitu moshalla sebagai sarana untuk melakukan 

kegiatan peribadatan seperti kegitan rutinitas baca yasin, 

waqi’ah, shalat dhuha, shalat dzuhur berjamaah 

Peneliti Bagaimana cara membimbing siswa agar kerakter religiusnya 

berkembang? 

Info Bimbingan dari sisi akademik dengan cara pengulnagn dan 

membiasakan membaca, dan bimbingan, sedangkan moral 

atau prilaku dilakukan dengan cara motivasi, keteladanan, 

pembiasaan dan terkadang dengan pemberian ancaman 
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Pedoman Observasi 

Peran Guru Kelas Dalam Mengembangkan Karakter Eligius Siswa Di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura 

 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Selalu mengucapkan salam sebelum 

pembelajaran di mulai 

  

2 Selalu mengucapkan salam sebelum 

pembelajaran di akhiri 

  

3 Membaca do’a sebelum pelajaran di mulai   

4 Membaca do’a sebelum pelajaran di akhiri   

5 Baca yasin dan waqi’ah sebelum masuk 

sekolah 

  

6 Shalat dhuha berjama’ah   

7 Baca do’a-do’a dan surah-surah pendek 

untuk kelas rendah 

  

8 Baca nadzam tuhfatul ahtfal untuk kelas 

tinggi 

  

9 Baca nadzam miftahun najihin khusus 

kelas 6 

  

10 Sekolah mimiliki fasilitas yang digunakan 

untuk kegiatan ibadah yang menunjang 

pengembangan karakter religius 

  

11 Melaksanakan perayaan hari besar islam 

seperti maulid Nabi 
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Lampiran 

Dokumentasi Baca Yasin dan Waqi’ah  
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Lampiran 

Dokumentasi Kegiatan shalat dhuha berjamaah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

Lampiran 

Dokumentai Kegiatan bimbingan pendalaman kitab kuning 
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN PAMEKASAN 

MADRASAH IBTIDAIYAH KHAIRUL ANWAR 

Desa Sana Laok Kecamatan waru Kabupaten pamekasan Madura 69353 

Telepon 087850070932 

 

SURAT KETERANGAN 

B-075/MI/Kh/Ar. 04.13/PP.8/04/2022 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Abd Wakil, M.Pd. I 

Jabatan : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

Nama : Moh. Asy’ari 

NIM : 0849418011 

Prodi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  

Universitas : Pascasarjana UIN KHAS Jember 

Nama Tersebut di atas telah melakukan penelitian dengan judul tesis 

Perann Guru Kelas Dalam Mengembangkan Karakter Religius Siswa Di 

Madrasah Ibtidaiyah Khairul Anwar Desa Sana Laok Kecamatan Waru 

Kabupaten Pamekasan Madura. Mulai tanggal 01 Maret 2022 sampai 13 April 

2022. 

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya 

      Pamekasan, 13 April 2022 

      Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

      Abd. Wakil, M. Pd. I 
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JURNAL PENELITIAN 

MADRASAH IBTIDAIYAH KHAIRUL ANWAR DESA SANA LAOK 

KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN MADURA 

 

No Tanggal Uraian Kegiatan Informan Paraf 

1 02-03-2022 Observasi awal 

(pra penelitian) 

lokasi Madrasah 

Abd Wakil  

2 02-03-2022 penyerahan surat 

izin penelitian 

sekaligus 

Wawancara awal 

dengan kepala 

madrasah  

Abd Wakil  

3 04-03-2022 Observasi kegitan 

penegmbangan 

karakter religius 

Islyas syuja’ S. 

Pd. I 

 

4 06-03-2022 Observasi 

membaca yasin, 

waqi’ah 

Mohasan, S. Pd. I  

 

 

5 08-03-2022 Obeservasi 

kegiatan 

ekstrakurekuler 

Abd Rahman  

6 10-0302022 Observasi shalat 

dhuha dan dzuhur 

berjamaah 

Moh Rois  

7 14-03-2022 Wawancara tentan 

karakter religius 

Basiruddin  

8 18-03-2022 Wawancara peran 

guru kelas sebagai 

pengajar 

Moh. Ali  

9 20-03-2022 Wawancara peran 

guru kelas sebaai 

pendidik 

Moh Hasan  

10 22-03-2022 Wawancara peran 

guru kelas sebaai 

pembimbing 

Ali Rois  

11 24-03-2022 Dokumentasi 

kegiatan rutinitas  

Abd Wakil  

12  Dokumentasi 

keiatan 

ekstrakurekuler 

Abd Wakil  

13 26-03-2022 Meminta 

kelenkapan 

dokumentasi profil 

Abd Wakil  

Lampiran 

Jurnal Penelitian 
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madrasah 

14 28-03-2022 Melakukan rechek 

kegiatan pada 

narasumber 

Abd Wakil  

15 30-03-2022 Meminta surat 

selesai penelitian 

Abd Wakil  

 

 

Pamekasan, 

Kepala MI Khairul Anwar Sana Laok 

 

 

 

 

Abd Wakil, M. Pd. I 
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Lampiran  

Riwayat Hidup 
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Riwayat Hidup 

Moh. Asy’ari lahir di kota Pamekasan Madura Jawa 

Timur, pada tanggal 30 Januari 1986 anak pertama dari dua 

bersaudara dari pasangan Mistar (alm) dan Siti Zainab. 

Beralamatkan di Dususn Kajujilan Desa Sana Laok 

Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan Madura  

Riwayat Pendidikan 

1. MI Nurul Jihad Pamekasan 

2. MTs Nurul Jihad Pamekasan 

3. MA Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan 

4. S1 UIN KHAS Jember 

5. S2 UIN KHAS Jember 

 

 


