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MOTTO 

 

 

ُبَل فَ تَ َفرََّق ِبُكْم َعْن  َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُّ
ُقونَ  اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَ ت َّ  َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّ

 

“...dan sungguh inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti 

jalan-jalan (yang lain) yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. 

Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa”
1
 

( QS. Al An’am : 153 ) 

  

                                                           
1
 Al-Qur’an al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia,  (Kudus : Menara Kudus, 2006) 
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ABSTRAK 

 

Bonita Arifatul Maula. Penanaman Nilai Karakter Religius di Sekolah Dasar Negeri 

(SD N) Jageran, Krapyak, Sewon, Bantul, Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Skripsi. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2016. 

Penanaman nilai karakter di sekolah bukan tanpa sebab. Bobroknya karakter 

generasi muda menjadi masalah utamanya. Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab 

semua pihak terutama sekolah, sebagai wahana pendidikan formal. Penanaman nilai 

karakter dalam diri anak sangat penting ditanamkan sejak dini. SD N Jageran sebagai 

lembaga pendidikan dasar telah melaksanakan penanaman nilai karakter khususnya 

karakter religius melalui program sekolah. 

Permasalahan yang dikaji adalah (1) Bagaimana pelaksanaan penanaman nilai 

karakter religius di SD N Jageran (2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam penanaman nilai karakter religius di SD N Jageran. Penelitian ini 

merupakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui 

gejala perilaku yang diamatinya. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi teknik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru dalam melaksanakan penanaman 

nilai karakter religius di tingkat SD dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler dan ekstrakurikuler. Penanaman nilai karakter religius dalam 3 (tiga) kegiatan 

tersebut meliputi 5 (lima) dimensi religiusitas, yaitu dimensi keyakinan (ideologis), 

pengamalan (konsekuensi), pengalaman (eksperensial), praktik agama (ritualistik), dan 

pengetahuan agama (intelektual). Faktor pendukung penanaman nilai karakter religius 

diantaranya (1) lingkungan sekolah yang berada di wilayah pesantren (2) kesadaran siswa 

dan lingkungan keluarga (3) sarana prasarana, dan faktor penghambatnya adalah (1) tata 

tertib sekolah belum dijalankan secara konsisten (2) kurang menguasai IT. 

 

Kata kunci: Penanaman, Nilai Karakter, Religius 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang 

yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di 

dunia. Tanpa pendidikan, tidak akan ada kemajuan dalam kehidupan di dunia 

ini. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan 

pengajaran bagaimana kita harus bersikap dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, 

hampir semua negara menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting 

dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan  

negara. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia menempatkan 

pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat 

pada Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa tujuan 

Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
1
 

Sekarang kita hidup diera globalisasi dan modernisasi dimana kita 

dituntut untuk serba cepat dalam hal apapun. Globalisasi dan modernisasi 

merupakan sebuah dampak kemajuan dunia yang tidak bisa dihindari. Arus 

ini bagaikan angin yang berhembus kencang dan menyapu apa yang 

                                                 
1
 Harun Alrasid, Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali diubah oleh MPR, (Jakarta : UI 

Press.2006) hal 1. 
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dilaluinya. Globalisasi dan modernisasi menyapu semua lapisan di dunia ini. 

Tidak terkecuali Indonesia.  

Indonesia merupakan suatu negara yang memegang budaya 

ketimuran. Namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, nilai-nilai karakter budaya Indonesia mulai bergeser. Nilai – nilai 

luhur yang dipunyai bangsa ini mulai luntur, karakter generasi bangsa ini 

sudah sampai ke tahap yang memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan 

banyaknya perilaku penyimpangan sosial yang dianggap biasa saja dan 

lumrah terjadi. 

Kita sering mendengar berbagai macam berita yang disiarkan oleh 

media cetak, maupun media elektronik yang memberitakan bobroknya nilai 

karakter bangsa ini. Contohnya berita yang ada di media elektronik yang 

diberitakan oleh liputan6.com pada tahun 2013 yaitu tentang anak 5 bocah 

SD yang memperkosa teman sekelasnya, di Kabupaten Gowa, Sulawesi. 

Anak – anak ini masih berusia 11 tahun, dan parahnya lagi, perbuatan itu 

dilakukan di gudang masjid tidak jauh dari sekolah. Kasus ini terungkap 

setelah korban melaporkan pemerkosaan yang dialaminya pada orangtuanya. 

Para tersangka melakukan perbuatan itu karena terinspirasi dari film porno 

yang kerap ditonton.
2
 Masih banyak lagi kasus – kasus lain yang sering 

ditayangkan di layar kaca tentang kenakalan dan kebobrokan moral anak 

bangsa saat ini. Setelah semua kebrobrokan ini terjadi, sekolah sebagai pihak 

pemangku pendidikan ikut bertanggung jawab untuk membantu pemerintah 

                                                 
2
 http://news.liputan6.com/read/552147/video-5-bocah-sd-perkosa-teman-sekelas diakses pada 22 

April 2016 pada 11:00 WIB  

http://news.liputan6.com/read/552147/video-5-bocah-sd-perkosa-teman-sekelas
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mencegah terjadinya kebobrokan yang lebih parah. 

Melihat banyaknya fenomena kebobrokan di atas, pihak 

penyelenggara pendidikan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab dalam 

menanamkan nilai – nilai karakter pada siswa, khususnya di tingkat dasar. 

Dengan adanya penanaman nilai – nilai karakter mulai dari tingkat dasar, 

siswa diharapkan tumbuh menjadi seseorang yang mempunyai karakter yang 

baik. Keseriusan dalam menangani penanaman nilai karakter ini akan 

menghasilkan generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur dan patuh akan 

aturan agama karena tujuan utama Nabi Muhammad SAW di utus ke dunia ini 

adalah untuk menyempurnakan akhlak. 

Pembentukan karakter dan akhlak yang baik tidak bisa hanya melalui 

pembelajaran ataupun teori saja, harus ada praktek nyata yang dilakukan oleh 

pihak sekolah, baik itu guru maupun pihak sekolah lainnya. Tiap sekolah 

mempunyai budaya masing – masing yang menjadikan sekolahan itu 

mempunyai suatu ciri khas. Semua pihak sekolah mempunyai tanggung 

jawab menjadi seorang figur yang diteladani oleh semua siswa. 

Munculnya program pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di 

Indonesia dapat dimaklumi, sebab selama ini dirasakan proses pendidikan 

ternyata belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. 

Banyak yang menyebut pendidikan telah gagal membangun karakter. Hal itu 

bisa dilihat dari banyaknya lulusan sekolah yang bergengsi dan sarjana 

lulusan universitas yang pandai dalam menjawab soal ujian dan berotak 

cerdas, tetapi mentalnya lemah dan penakut, serta perilakunya tidak terpuji. 



4 

 

 

Inilah yang mendesak lahirnya pendidikan karakter. Hal ini banyak kita 

jumpai di media yang memberitakan kelakuan para pejabat. 

Pembentukan akhlak yang baik tidak bisa hanya melalui pembelajaran 

ataupun teori saja, harus ada praktek real yang dilakukan oleh pihak sekolah, 

baik itu guru maupun pihak sekolah lainnya. Tiap sekolah mempunyai budaya 

masing – masing yang menjadikan sekolahan itu mempunyai suatu ciri khas. 

Semua pihak sekolah mempunyai tanggung jawab menjadi seorang figur 

yang diteladani oleh semua siswa. 

Pendidikan karakter di Indonesia mulai dicanangkan pada tahun 2010, 

pada saat Menteri Pendidikan dijabat oleh Muhammad Nuh. Beliau 

mengatakan bahwa pendidikan karakter harus dimulai sejak dini yakni dari 

jenjang pendidikan SD. Pada jenjang SD ini porsinya paling banyak yaitu 60 

persen dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Namun baru di realisasikan 

pada tahun 2011 Hal ini dimaksudkan agar pendidikan karakter yang 

diajarkan melekat dijiwa anak-anak hingga dewasa. Munculnya pendidikan 

karakter di dalam dunia pendidikan di Indonesia dapat dimaklumi, sebab 

selama ini dirasakan proses pendidikan ternyata belum berhasil membangun 

manusia Indonesia yang berkarakter. Fenomena merosotnya karakter 

berbangsa di tanah air dapat disebabkan lemahnya pendidikan karakter dalam 

meneruskan nilai- nilai kebangsaan pada saat alih generasi. Disamping itu, 

lemahnya implementasi nilai – nilai berkarakter di lembaga – lembaga 

pemerintah dan kemasyarakatan di tambah berbaurnya arus globalisasi telah 

mengaburkan kaidah – kaidah moral budaya bangsa yang sesungguhnya 
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bernilai tinggi. Akibatnya, perilaku - perilaku tidak normatif semakin jauh 

merasuk ke dalam dan berakibat merusak kehidupan berbangsa.
3
 

Sekolah Dasar merupakan awal dimulainya pendidikan. Banyak dari 

masyarakat yang menyekolahkan anaknya langsung ke SD jika sudah 

mencapai umurnya. Dalam menyekolahkan anak, masyarakat Indonesia 

khususnya yang tinggal di daerah perkotaan tergolong cukup selektif dalam 

memilihkan pedidikan untuk anaknya. Tidak hanya sekolah yang biasa - biasa 

saja, masyarakat melihat bagaimana prestasi sekolah itu. Bagi masyarakat 

tingkat menengah keatas, mereka bebas memilih sekolah yang mereka 

inginkan. Namun bagi masyarakat menengah ke bawah, biaya selalu menjadi 

momok yang menakutkan. Sehingga mereka memilih untuk menyekolahkan 

anak mereka di sekolah negeri yang bebas pungutan.  

Tidak semua sekolah negeri mempunyai prestasi agama yang bagus. 

tergantung bagaimana kreativitas sekolah dalam mengolah dana yang ada 

menjadi sekolah yang mempunyai daya tarik. Masyarakat beranggapan bahwa 

semakin tinggi pengetahuan agama seseorang, maka semakin ia bertaqwa dan 

mempunyai karakter serta berakhlak yang baik dan mampu bersaing dan 

dapat menjadi agen perubahan bagi bangsanya. 

Pendidikan bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, 

tetapi juga mengajarkan nilai luhur. Pembentukan karakter dan watak atau 

kepribadian sangatlah penting dalam upaya mewujudkan sebuah bangsa yang 

                                                 
3
 Prayitno dan Belferik Manullang, Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa, 

(Jakarta : PT Gramedia, 2011) hal.2. 
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lebih maju dan beradab.
4
 

Karakter itu tidak tertanam begitu saja, perlu proses dan harus 

dibangun berkelanjutan demi terwujudnya bangsa yang bermartabat, 

pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan 

salah, tapi pendidikan karakter menerapkan pembiasaan tentang hal yang baik 

sehingga siswa menjadi kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga siswa 

menjadi paham tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan nilai 

yang baik dan biasa melakukannya.
5
 Melihat dari banyaknya nilai karakter  

dari kementrian pendidikan, peneliti ingin meneliti bagaimana andil sekolah 

dalam menanamkan nilai karakter religius.  

Penanaman nilai - nilai karakter dalam diri anak sangat penting 

ditanamkan sejak dini. Termasuk juga karakter religius. Dan dipilihnya 

karakter religius disini adalah karena karakter religius adalah karakter yang 

pokok dan menjadi titik pangkal dari terbentuknya karakter yang lain. 

Pendidikan karakter sangat efektif diterapkan di sekolah karena sekolah 

adalah lembaga formal yang mempunyai kurikulum yang resmi dari 

pemerintah serta bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter siswa.  

Di lingkungan sekolah, pendidikan karakter harus melibatkan semua 

komponen pendidikan yang ada. Diantara komponen pendidikan itu ialah 

tujuan pengajaran, isi kurikulum pendidikan, proses belajar mengajar, 

pengelolaan mata pelajaran, penilaian, manajemen sekolah, kegiatan 

                                                 
4
 Kementrian Agama RI, Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf  Al-Qur’an, 2010), hal.134. 
5
 Endah Sulistyowati, Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Citra Aji 

Pratama, 2012), hal.23-24. 
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ekstrakurikuler di sekolah, perlengkapan sarana dan prasarana serta 

penggunaannya, dan semua yang terlibat dari kegiatan pendidikan di sebuah 

sekolah. Semua komponen tersebut harus dikelola dan dibangun dalam 

rangka pengembangan karakter yang baik.
6
 

Penanaman nilai – nilai karakter, khususnya karakter religius sangat 

penting diterapkan semenjak usia Sekolah Dasar. Anak usia SD perlu dididik 

dan diberi pengertian mengenai pola hidup yang baik serta diberi pendidikan 

yang bersifat character building, yang salah satunya diajarkan tentang 

bagaimana mengenal Tuhannya dengan benar. Jika anak mempunyai 

pegangan atau landasan agama yang kuat, maka akan lebih mudah untuk 

dididik. Seperti halnya pada anak usia SD, perlu diberi pelajaran 

pemdentukan karakter, meningkatkan kecerdasan spritual, kecerdasan sosial, 

moral, dan emosionalnya, disamping pendidikan ilmu pengetahuan (kognitif).  

Dalam Psikologi Perkembangan Anak, usia peserta didik di SD berada 

dalam periode late chilhood (akhir masa anak-anak) yaitu akan memasuki 

usia remaja. Mereka kira – kira berada dalam rentang usia antara enam / tujuh 

tahun sampai tiba saat anak sudah menjadi matang secara biologis, yaitu usia 

tigabelas tahun. Pada saat inilah tugas sekolah sebagai tempat 

mengembangkan kata hati, moralitas, dan nilai – nilai yang dalam hal ini 

penanaman karakter termasuk didalamnya, khusunya karakter religius yang 

akan kita bahas. 

Siswa SD dibagi menjadi dua golongan, yaitu kelas atas dan kelas 

                                                 
6
 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, (Jogjakarta: 

ArRuzz Media, 2013) hal 36 
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bawah. Kelas atas yaitu siswa kelas IV, V, VI sedangkan kelas bawah adalah 

siswa kelas I, II, dan III. Masing – masing tingkatan mempunyai karakteristik 

tersendiri. 

Sehubungan dengan pentingnya peran sekolah dalam menanaman 

nilai karakter tersebut, banyak sekolah yang menonjolkan penanaman nilai 

karakter dalam pendidikannya. Seperti yang dilakukan oleh SD N Jageran, 

Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul. SD ini menanamkan nilai – 

nilai karakter Indonesia, sesuai dengan visi sekolah yaitu “Unggul dalam 

prestasi, bertakwa dan berkarakter Indonesia”
7
 . Karakter religius merupakan 

karakter utama yang dikembangkan di SD N Jageran karena mendukung visi 

yang lain yaitu menjadikan manusia yang bertakwa. SD N Jageran adalah 

salah satu SD yang terletak di lingkungan kota, yaitu ada didalam ringroad, 

dekat dengan ringroad selatan. Sekolah ini merupakan sekolah negeri, 

sekolah yang sepenuhnya dibiayai oleh negara, dan tidak ada pungutan bagi 

siswa kurang mampu. Karena sekolah ini merupakan sekolah negeri, maka 

semua fasilitas dibiayai oleh pemerintah dan telah mempunyai sarana yang 

memadai seperti bangunan sekolah yang kokoh, media pembelajaran yang 

tersedia, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Namun dengan adanya dana 

yang terbatas dari pemerintah, pihak sekolah harus pintar dalam mengelola 

keuangan sekolah. Dengan demikian, sekolah bisa dengan mudah untuk 

menyelenggarakan program – program yang terkait dengan penanaman dan 

pengembangan nilai – nilai karakter religius dalam diri siswa tanpa harus 

                                                 
7
 Dokumentasi Visi dan Misi Sedolah pada Kamis, 19 Mei 2016 pukul 09.10 WIB 
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bingung mencari dana. 

Di SD N Jageran ini prestasi dalam bidang religi juga tergolong bagus 

untuk setingkat sekolah umum, tidak kalah saing dengan sekolah yang berciri 

khas keislaman seperti SDIT atau MI. Walaupun kurikulumnya mengikuti 

dari Kementrian Pendidikan Nasional, namun SD ini mempunyai program 

keagamaan yang bagus. Prestasi sekolah ini antara lain adalah selama tiga 

tahun berturut – turut sekolah ini masuk tiga besar nilai Pendidikan Agama se 

UPT Kecamatan Sewon, dan dalam bidang agama lainnya juga menjadi juara 

dalam lomba keagamaan Cerdas Cermat Agama, hadrah, puisi terjemah Al-

Quran dan Musabaqah Hifdzil Quran (MHQ). Di tahun ajaran 2015 / 2016 ini 

SD N Jageran mendapatkan enam piala kejuaraan tetap dan satu piala bergilir 

untuk juara umum. 

Menilik dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih dalam terkait dengan penanaman nilai karakter religius yang 

ditanamkan di SD N Jageran serta apa yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat dalam penanaman nilai tersebut. Peneliti tertarik melakukan 

penelitian yang akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Penanaman 

Nilai Karakter Religius di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Jageran, Krapyak, 

Sewon, Bantul, Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan bahwa yang 

menjadi fokus penelitian adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan penanaman nilai karakter religius di SD N 
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Jageran, Krapyak, Sewon, Bantul, Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 ? 

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

penanaman nilai karakter religius di SD N Jageran, Krapyak, Sewon, 

Bantul, Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penanaman nilai 

karakter religius di SD N Jageran. 

b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat dalam penanaman nilai karakter religius kepada siswa 

di SD N Jageran. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir dalam dunia 

pendidikan, khususnya dalam meningkatkan mutu  pendidikan di 

sekolah dasar/madrasah. 

b. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat , dorongan 

dan wawasan bagi masyarakat dan semua orang yang terlibat dalam 

dunia pendidikan agar lebih memperhatikan bagaimana 

menanamkan nilai-nilai karakter religius untuk mewujudkan warga 
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negara yang beriman, bertaqwa, dan berkarakter bangsa dimulai 

dari bangku sekolah dasar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisa yang telah 

peneliti lakukan tentang penanaman nilai karakter religius di SD N Jageran, 

peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penanaman nilai karakter religius dilaksanakan melalui kegiatan 

pembelajaran utama (intrakurikuler) yaitu pembelajaran mata pelajaran 

yang basisnya agama dan juga dalam mata pelajaran umum, melalui 

kegiatan diluar pembelajaran (ekstrakurikuler) dan juga melalui kegiatan 

penunjang pembelajaran (kokurikuler). Penanaman nilai karakter religius 

dalam 3 (tiga) kegiatan tersebut meliputi 5 (lima) dimensi religiusitas, 

yaitu dimensi keyakinan (ideologis), pengamalan (konsekuensi), 

pengalaman (eksperensial), praktik agama (ritualistik), dan pengetahuan 

agama (intelektual). Dalam kegiatan persekolahan di SD N Jageran ini 

semua dimensi ditanamkan secara sederhana dan saling mendukung antar 

satu dengan yang lainnya agar siswa tumbuh menjadi orang yang 

mempunyai karakter religius yang kuat.  

2. Faktor pendukung dalam penanaman nilai karakter religius diantaranya (1) 

lingkungan sekolah yang berada di wilayah pesantren (2) kesadaran siswa 

dan lingkungan keluarga (3) sarana prasarana, sedangkan faktor 

prnghambat dalam penanaman nilai karakter religius diantaranya (1) tata 

tertib sekolah belum dijalankan secara konsisten (2) kurang menguasai IT. 
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Karena karakter religius tidak hanya berhubungan antara manusia dan 

Tuhannya, maka karakter itu harus ditumbuhkan agar anak mengenal siapa 

Tuhannya dan patuh dan taat terhadap ajaran agamanya serta menjadi 

manusia yang bisa berhubungan baik dengan sesama manusia. 

B. Saran  

Setelah melihat kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ingin 

peneliti sampaikan kepada pihak – pihak yang terkait dengan penanaman nilai 

karakter di SD N Jageran, diantaranya adalah : 

1. Bagi sekolah, perlunya pengembangan kualitas pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam upaya memperbaiki kualitas proses pelaksanaan dan 

hasil penanaman nilai karakter khususnya religius. Pihak sekolah 

hendaknya mengadakan kegiatan yang menanamkan nilai karakter religius 

yang mencakup semua dimensi religiusitas secara khusus untuk seluruh 

warga untuk menyamakan persepsi seluruh warga sekolah. 

2. Bagi guru wali kelas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas maupun kegiatan di luar 

kelas. Hendaknya guru lebih tegas dan disiplin terhadap siswa serta 

mengenal siswa secara personal agar siswa merasa lebih dekat dengan 

gurunya. Komunikasi dengan orang tua hendaknya lebih sering diadakan 

karena upaya yang guru lakukan di sekolah tidak akan berarti jika tanpa 

dukungan orang tua, karena waktu anak lebih banyak di rumah daripada di 

sekolah. Dan selalu memotivasi serta menjadi teladan bagi semua siswa. 
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3. Bagi guru PAI, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi untuk 

tidak pernah berhenti mengingatkan kepada siswa agar rajin beribadah 

khususnya dalam praktik keagamaan karena masih banyak siswa kelas atas 

yang sholatnya masih belum 5 waktu. Tetap semangat memotivasi siswa 

dan menjadi teladan bagi semua warga sekolah. 

4. Bagi siswa, hendaknya lebih bersikap baik dan sopan terhadap orang yang 

lebih tua. Bagaimanapun juga guru adalah orang tua di sekolah. Siswa 

hendaknya memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal 

serta mengikuti acara program sekolah dengan baik serta menataati 

peraturan sekolah karena kesempatan tak akan datang dua kali agar 

religiusitasnya semakin berkembang. 

5. Bagi orang tua, hendaknya memantau anaknya dalam kehidupan sehari –

hari karena anak adalah amanah yang harus dijaga. Orang tua harus selalu 

memberikan motivasi dan dorongan agar anak giat belajar apa saja, 

terutama agama karena pembiasaan religius diawali oleh contoh orang tua 

dan paling efektif dilakukan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga. 

C. Kata penutup 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya, 

shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penanaman 

Nilai Karakter Religius di Sekolah Dasar Negeri (SD N) Jageran, Krapyak, 

Sewon, Bantul, Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016”. 
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Penulis ucapkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada semua 

pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik dari segi 

tenaga, pikiran, waktu dan tempat. Jazakumulloh ahsanal jaza’. Peneliti telah 

berusaha dengan semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, skripsi 

yang sederhana ini banyak kekurangan tentunya dan masih jauh dari kata 

sempurna. Maka dengan kerelaan hati peneliti mengharapkan saran, kritik, 

dan masukan yang bersifat membangun demi terwujudnya kesempurnaan 

dalam skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua 

orang terutama dalam perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan 

khususnya bagi pendidikan tingkat dasar. 
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Kepala Sekolah 

a. Bagaimana sejarah berdirinya sekolah ? 

b. Apa visi dan misi sekolah ? 

c. Bagaimana kondisi guru dan karyawan serta kondisi peserta didik ? 

d. Apa program sekolah yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai karakter 

religius ? apakah terstruktur atau kondisional ? 

e. Apakah sarana prasarana mendukung program penanaman nilai karakter 

religius ? 

f. Apakah program yang diadakan berhasil (sesuai dengan tujuan) menanamkan 

nilai karakter religius ? 

g. Jika berhasil, apakah ada indikatornya ? 

h. Apakah ada kerjasama antara program penanaman nilai karakter religius 

dengan pihak kurikulum ? 

i. Selain dalam pembelajaran, apakah ada ekstra kurikuler yang menanamkan 

nilai karakter religius ? 

2. Guru-guru SD 

a. Proses penanaman nilai karakter religius melibatkan siapa saja ? apakah ibu 

terlibat ?  

b. Bagaimana peran ibu dalam penanaman nilai karakter religius ? 

c. Penanaman nilai karakter religius menurut anda apa ? 

d. Dalam pembelajaran, apakah ada nilai nilai karakter religius yang ditanamkan 

? 

e. Metode apa saja untuk menanamkan nilai karakter religius dalam 

pembelajaran ? 

f. Apakah di Silabus dan RPP ada penanaman nilai karakter religius ? 

B. PEDOMAN DOKUMENTASI 

1. Profil sekolah 

2. Visi dan Misi sekolah 

3. Data guru, siswa dan karyawan 

4. Struktur Organisasi sekolah 

C. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Gambaran umum sekolah 

2. Kegiatan belajar mengajar 

3. Kegiatan keagamaan 

4. Kegiatan ekstrakurikuler 

5. Sarana prasarana sekolah 

 

 



CATATAN LAPANGAN 

 

Catatan Lapangan I 

Metode Pengumpulan Data : - 

Hari / Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016 

Pukul   : 09.00 - selesai 

Lokasi   : Ruang Tamu 

Sumber  : Bapak Tahrifudin 

 

Deskripsi data : 

 Hari ini peneliti menyerahkan surat izin penelitian dari UIN Sunan Kalijaga serta dari 

BAPPEDA Kabupaten Bantul untuk melakukan penelitian di SD N Jageran. 

 

Interpretasi : 

 Dari kegiatan tersebut peneliti melakukan langkah awal untuk memulai penelitian di 

SD N Jageran. 

  



Catatan Lapangan II 

Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi 

Hari / Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016 

Pukul   : 09.20 - selesai 

Lokasi   : Ruang TU 

Sumber  : Ibu Rienda 

 

Deskripsi data : 

 Setelah peneliti menyerahkan surat izin penelitian dari UIN Sunan Kalijaga serta dari 

BAPPEDA Kabupaten Bantul untuk melakukan penelitian di SD N Jageran, peneliti menuju 

ruang TU untuk menemui Ibu Rienda selaku kepala TU untuk mengambil data profil sekolah, 

data guru, siswa dan karyawan dan struktur organisasi sekolah. 

 

Interpretasi : 

 Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil tentang data profil sekolah, data 

guru, siswa dan karyawan dan struktur organisasi SD N Jageran. 

 

  



Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Jumat, 20 Mei 2016 

Pukul   : 08.30 - selesai 

Lokasi   : Ruang Tamu 

Sumber  : Ibu Nurul Choirina 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Ibu Nurul Choirina, selaku wali kelas V B. 

Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan mengenai pelaksanaaan penanaman nilai karakter 

religius di SD N Jageran, kegiatan yang dilaksanakan di kelas dan sekolah, peran dalam 

penanaman nilai karakter religius, dan bagaimana pandangan beliau tentang penanaman nilai 

karakter religius. 

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara , peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana pelaksanaan 

penanaman karakter religius di sekolah yang rutin dilaksanakan setiap hari adalah budaya 

baris berbaris sebelum masuk kelas dan bersalaman cium tangan guru, berdoa dan etika 

dalam bersikap dengan guru. Menurut Ibu Nurul Choirina, semua pihak yang ada di sekolah 

turut serta dalam membangun karakter religius siswa. Penjaga sekolah pun ikut menanamkan 

nilai karakter religius, misalnya dengan mengingatkan dan mendampingi siswa untuk wudhu 

dan sholat berjama’ah. Guru kelas mengaitkan pembelajaran mata pelajaran umum dengan 

agama. Penanaman nilai karakter religius sangat penting untuk diterapkan pada anak usia SD, 

bahkan menurut Ibu Nurul Choirina, nilai karakter religi lebih penting dan harus lebih banyak 

dari nilai kognitif. Penanaman nilai karakter di kelas tidak membutuhkan metode khusus 

hanya disisipkan saja, biasanya melalui cerita karena mengingat ada pelajaran yang lebih 

khusus yaitu PAI. Untuk penanaman karakter religius di SD ini cenderung mudah karena rata 

– rata anak berasal dari lingkungan santri jadi sudah mempunyai karakter religius dari 

lingkungannya. Penanaman karakter religius paling tepat dengan keteladanan yang diberikan 

guru dan pembiasaan terhadap siswa.  

 



Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Jumat, 20 Mei 2016 

Pukul   : 09.01 - selesai 

Lokasi   : Ruang Tamu 

Sumber  : Ibu Siti Nurhayati 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Ibu Siti Nurhayati, selaku wali kelas 2B. 

Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan mengenai pelaksanaaan penanaman nilai karakter 

religius di SD N Jageran, kegiatan yang dilaksanakan di kelas dan sekolah, peran dalam 

penanaman nilai karakter religius, dan bagaimana pandangan beliau tentang penanaman nilai 

karakter religius. 

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara , peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana pelaksanaan 

penanaman karakter religius di sekolah yang rutin dilaksanakan setiap hari adalah budaya 

baris berbaris sebelum masuk kelas dan bersalaman cium tangan guru, berdoa dan membaca 

yel – yel agar siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Menurut Ibu Siti Nurhayati, 

yang paling penting ditanamkan dalam diri anak adalah jujur, semua pihak yang ada di 

sekolah turut serta dalam membangun karakter religius siswa. Guru kelas mengaitkan 

pembelajaran mata pelajaran umum dengan sikap religius bahkan menurut Ibu Siti Nurhayati, 

akhlak menjadi penentu dalam nilai, tidak hanya kognitif saja. Pada rapor anak, tulis apa 

adanya yang menjadi kekurangan anak agar orang tua bisa tahu bagaimana kondisi anak 

disekolah. Di kelas ini terdapat seorang anak yang berasal dari non muslim, yang non muslim 

juga di tanamkan karakter religius, terutama tentang kejujuran. Menurut Ibu Siti Nurhayati, 

ada sedikit kendala di kelas karena ada salah satu anak yang memang susah diatur dan butuh 

penanganan khusus. Penanaman nilai karakter di kelas tidak membutuhkan metode khusus 

hanya disisipkan saja. Untuk penanaman karakter religius di SD ini cenderung mudah karena 

rata – rata anak berasal dari lingkungan pondok pesantren jadi sudah mempunyai karakter 



religius dari lingkungannya. Penanaman karakter religius melalui pembiasaan kejujuran, 

disiplin dan percaya diri yang diberikan guru terhadap siswa.  

  



Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Jumat, 20 Mei 2016 

Pukul   : 09.24 - selesai 

Lokasi   : Ruang Tamu 

Sumber  : Ibu Siti Warifah 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Ibu Siti Warifah, selaku guru PAI kelas 1B – 

IVB. Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan mengenai pelaksanaaan penanaman nilai 

karakter religius di SD N Jageran, kegiatan yang dilaksanakan di kelas dan sekolah, peran 

dalam penanaman nilai karakter religius, dan bagaimana pandangan beliau tentang 

penanaman nilai karakter religius dan program – program yang menanamkan karakter 

religius. 

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana pelaksanaan 

penanaman karakter religius di sekolah yang rutin dilaksanakan setiap hari adalah budaya 

tadarus sebelum pembelajaran dan berdoa. Menurut Ibu Siti Warifah, yang paling penting 

ditanamkan dalam diri anak adalah penanaman nilai religius sedini mungkin, penanaman nilai 

religius melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Di kelas, jika ada anak yang non 

muslim, anak itu menurut aturan tidak dianjurkan untuk mengikuti, namun ada siswa yang 

tidak keluar saat pembelajaran PAI, di salah satu kelas ada salah satu anak yang mengganggu 

dan yang lain tidak. Guru PAI menanamkan karakter religius dengan praktek ibadah sehari – 

hari, misalnya wudlu, sholat dhuha untuk kelas atas, BTA, sholat duhur berjama’ah dan 

perintah untuk selalu beribadah dengan tekun di rumah maupun di sekolah. akhlak menjadi 

salah atu penentu dalam nilai, tidak hanya kognitif saja. Guru PAI memprakarsai lomba – 

lomba keagamaan di sekolah, misalnya dalam rangkaian acara pesantren kilat di Bulan 

Ramadhan, diadakan lomba keagamaan misalnya MHQ, Cerdas Cermat Agama, dan lain-lain 

sesuai dengan kondisi sekolah. 

  



Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Jumat, 20 Mei 2016 

Pukul   : 09.42 - selesai 

Lokasi   : Ruang Tamu 

Sumber  : Ibu Erviana Ida Wahyuni 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Ibu Erviana Ida Wahyuni, selaku guru kelas 3B. 

Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan mengenai pelaksanaaan penanaman nilai karakter 

religius di SD N Jageran, kegiatan yang dilaksanakan di kelas dan sekolah, peran dalam 

penanaman nilai karakter religius, dan bagaimana pandangan beliau tentang penanaman nilai 

karakter religius. 

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara, peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana pelaksanaan penanaman 

karakter religius di sekolah dengan melibatkan semua pihak baik kepala sekolah, guru dan 

karyawan. Ibu Erviana Ida Wahyuni menanamkan nilai karakter anak melalui tingkah laku 

anak dalam kegiatan sehati – hari. Misalnya mengingatkan anak yang makan sambil berdiri, 

dan keteladanan guru di sekolah dan di rumah itu penting. Dalam pembelajaran cara 

menyisipkan karakter religius adalah dengan selalu berdoa sebelum dan setelah pembelajaran 

usai tujuannya agar anak tumbuh menjadi anak yang selalu ingat pada Tuhannya. Selain itu 

setiap akhir sesi pembelajaran juga penting untuk saling memaafkan antara guru dan murid 

agar tidak ada dendam dan adanya kerelaan hati antara satu dengan yang lainnya. Dalam 

penanaman karakter religius yang diterapkan di kelas 3B, Ibu Erviana Ida Wahyuni 

menekankan pada aspek akhlak tentang sopan santun berbicara. Dalam berbahasa harus baik 

dan benar, dan masa kelas 3 ini adalah masa peralihan dari kelas bawah menuju kelas atas 

yang memacu anak untuk ingin menjadi menerima apapun yang ia dengar, misalnya berkata 

kotor. Kontrol untuk aspek ini tidak hanya oleh guru, namun semua siswa. Jika ada laporan 

ada anak yang berkata kotor, maka hukumannya adalah istighfar 7 kali, jika tidak mau berarti 

nambah 70 kali. Ibu Erviana Ida Wahyuni menganggap hukuman fisik kurang membuat anak 



jera. Karakter religius dimulai dari keluarga, lalu dilanjutkan di sekolah. Komunikasi antara 

guru dengan orang tua biasanya waktu penerimaan rapor, dan jika ada kepentingan mendesak 

baru menghadap ke guru yang bersangkutan. Dalam RPP karakter religius disesuaikan 

dengan mata pelajaran dan pembahasannya. Di kelas 3B, anak yang non Islam tidak 

diperlakukan berbeda dengan yang lainnya karena memang anaknya baik, dalam penanaman 

karakter religius di kelas 3B, jika dalam agama Islam ada biasanya guru juga menyapa anak 

yang non Islam itu dan bertanya bagaimana dengan keadaan di agamanya, hali itu dilakukan 

agar anak tidak merasa di bedakan karena ia berbeda. Dalam masa usia peralihan, anak kelas 

3B paling tepat ditanamkan karakter religius dengan pembiasaan dan jangan 

bosanmengingatkan, selain itu guru juga harus bisa menjaga tingkah lakunya karena menjadi 

contoh bagi siswa. 

  



Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Jumat, 20 Mei 2016 

Pukul   : 10.17 - selesai 

Lokasi   : Musholla SD N Jageran 

Sumber  : Ibu Sumarsidah 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Ibu Sumarsidah, selaku guru PAI kelas 1A-6A. 

Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan mengenai pelaksanaaan penanaman nilai karakter 

religius di SD N Jageran, kegiatan yang dilaksanakan di kelas dan sekolah, peran dalam 

penanaman nilai karakter religius, dan bagaimana pandangan beliau tentang penanaman nilai 

karakter religius dan program – program agama yang menanamkan nilai karakter religius. 

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara , peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana pelaksanaan 

penanaman karakter religius di sekolah yang rutin dilaksanakan setiap hari adalah belajar 

BTA dilanjutkan dengan membaca asmaul husna dan sholat dhuhur berjama’ah. Selain itu 

anak dilatih untuk kultum, walau hanya beberapa kata saja. Di musholla anak di beri tahu 

keutamaan membaca asmaul husna agar anak semakin yakin terhadap apa yang ia lakukan. 

Di SD N Jageran ada seorang guru bantu, yang membantu dalam semua bidang terutama 

agama mengingat guru agama di SD N Jageran ini sudah terlalu sepuh jika harus mengurusi 

semua urusan. Namanya Bapak Tahrifudin, beliau adalah santri Pondok Pesantren 

Almunawwir, alumni jurusan perbandingan agama, jadi cocok untuk membantu di SD ini 

yang mempunyai siswa multi agama. Walaupun SD N Jageran berada di lingkungan 

pesantren, tidak semua anak mempunyai wawasan agama yang bagus, kembali lagi ke 

lingkungan keluarga masing – masing, namun menurut Ibu Sumarsidah, anak SD N Jageran 

rata – rata sudah baik agamanya, jadi tidak menemui banyak kendala. Jika ada anak yang 

tidak patuh, langsung diberi contoh nyata dilapangan, misalnya yang tidak mempunyai 

keimanan kuat maka nilainya akan bagus. dalam penilaian keagamaan, tidak hanya aspek 

kognitif saja yang diperhitungkan untuk membuat nilai, tetapi akhlak lebih penting. Dan juga 



penghargaan atas ketekunan anak. Pendidikan orang tua dan keluarga mempunyai peran 

penting. Jika ada anak yang belum bisa, dibuat anak itu nyaman dan rela hati dulu agar anak 

bisa patuh terhadap apa yang diperintahkan guru. Penanaman karakter religius juga melalui 

kegiatan religi yang biasanya dilaksanakan di Bulan Ramadhan, pada saat pesantren kilat. 

Karena siswanya banyak, tidak semua siswa bisa mengikuti lombanya, hanya siswa yang 

menjadi wakil atau siswa yang mendaftar saja yang ikut. Jika semuanya atau bahkan perkelas 

diadakan lomba, tenaga yang dibutuhkan sangat kurang, jadi tidak efektif dan kewalahan. 

Untuk prestasi dalam bidang agama, SD N Jageran tidak diragukan lagi, SD ini sering 

menjadi juara dalam lomba agama khususnya kecamatan Sewon. 

  



Catatan Lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Kamis, 19 Mei 2016 

Pukul   : 10.48 - selesai 

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber  : Ibu Sumartinah 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Ibu Sumartinah, selaku kepala SD N Jageran 

Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan mengenai program pelaksanaaan penanaman nilai 

karakter religius di SD N Jageran, kegiatan yang dilaksanakan disekolah, peran dalam 

penanaman nilai karakter religius, dan bagaimana pandangan beliau tentang penanaman nilai 

karakter religius dan program – program agama yang menanamkan nilai karakter religius. 

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara , peneliti mendapatkan hasil tentang penanaman nilai karakter 

religius dilaksanakan oleh semua pihak sekolah dan program yang diterapkan sekolah 

merupakan rumusan dari dinas pendidikan, namun disesuaikan dan bisa di variasikan dengan 

kondisi di skolah masing – masing. Penanaman nilai karakter religius dimulai dari MOS 

siswa kelas satu. Ada sesi agama di musholla dengan didampingi guru PAI dibantu Pak 

Tahrifudin. Untuk sarana prasarana sendiri di SD N Jageran sudah bisa dikatakan memenuhi, 

hanya saja pendukungnya kurang. Sekolah mempunyai musholla dan segala 

perlengkapannya, seperangkat alat hadrah dan alat – alat praktik untuk pembelajaran agama. 

Alat pendukung yang kurang seharusnya ada LCD yang di tempel permanen di tiap kelas, 

namun yang dimiliki sekolah baru dua unit, LCD yang bisa dipindahkan. Ekskul hadrah 

dilaksanakan setelah KBM selesai dengan peserta dari berbagai kelas yang berminat. Selain 

hadrah, ada seni baca AlQuran dan BTA. Penanaman nilai karakter religius di sekolah ini 

tidak mengalami banyak hambatan, karena memang lingkungan sangat mendukung hanya 

saja ada beberapa anak yang super dan perlu penanganan khusus.   

 

  



Catatan Lapangan 9 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016 

Pukul   : 09.10 - selesai 

Lokasi   : Lapangan bulutangkis SD N Jageran 

Sumber  : Chika dan Nadia (siswa kelas IV A) 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Chika dan Nadia. Pertanyaan – pertanyaan yang 

disampaikan mengenai bagaimana sikap para siswa jika mempunyai keinginan – keinginan 

dan bagaimana mereka berusaha mewujudkannya. Dan seberapa mereka merasa dekat 

dengan Sang Pencipta. 

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara , peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana perasaan Chika 

ketika ia mendapatkan barang yang ia sukai, perasaannya bahagia dan bersyukur. Sedangkan 

Nadia adalah siswa yang selama tiga tahun berturut – turut memperoleh juara kelas. Nadia 

mengatakan jika ingin juara satu  harus belajar yang rajin, tidak hanya waktu ada PR saja, dan 

juga berdoa. Dalam hal beribadah, baik Chika maupun Nadia sama – sama belum penuh 

sholatnya. Sholat yang biasanya ketinggalan adalah sholat subuh, biasanya karena bangun 

kesiangan. 

 

  



Catatan Lapangan 10 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016 

Pukul   : 09.20 - selesai 

Lokasi   : Lapangan bulutangkis SD N Jageran 

Sumber  : Agatha, Septi, Wiwit, Salma dan Salwa (siswa kelas V B) 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Agatha, Septi, Wiwit, Salma dan Salwa. 

Pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan mengenai bagaimana sikap para siswa jika 

mempunyai keinginan – keinginan dan bagaimana mereka berusaha mewujudkannya. Dan 

seberapa mereka merasa dekat dengan Sang Pencipta. Dan pertanyaan – pertanyaan tentang 

religiusitas siswa. 

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara , peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana perasaan 

Agatha, Septi, Wiwit, Salma dan Salwa ketika mereka akan meghadapi ujian, perasaannya 

deg – degan, takut. Dengan adanya rasa takut mereka menjadi lebih rajin beribadah. Wiwit 

mengaku tidak hanya mencari ilmu di sekolah saja, namun juga ikut mempelajari ilmu agama 

di TPA KODAMA. Dalam pandangan siswa, kewajiban seorang wanita dimulai ketika ia 

haid serta penanaman nilai karakter religius di dalam pelajaran. 

 

  



Catatan Lapangan 11 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Kamis, 26 Mei 2016 

Pukul   : 09.30 - selesai 

Lokasi   : Depan Ruang Tamu SD N Jageran 

Sumber  : Tya siswa kelas VI A 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Tya siswa kelas VI A Pertanyaan – pertanyaan 

yang disampaikan mengenai bagaimana sikap ia ketika akan menghadapi ujian dan 

bagaimana pengamalan ibadah dalam kehidupan sehari – hari.  

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara , peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana ia menjalankan 

ritual agamanya. Bahwa Tya adalah salah satu siswa yang rajin ibadah ini ternyata juga 

merupakan peraih nilai tertinggi di kelasnya. 

  



Catatan Lapangan 12 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari / Tanggal : Senin, 30 Mei 2016 

Pukul   : 09.30 - selesai 

Lokasi   : Depan SD N Jageran 

Sumber  : Usman dan Al siswa kelas V A 

Deskripsi data : 

 Narasumber dari wawancara adalah Usman dan Al siswa kelas V A Pertanyaan – 

pertanyaan yang ajukan tentang bagaimana pengamalan ibadah dalam kehidupan sehari – 

hari.  

Interpretasi : 

Dari hasil wawancara , peneliti mendapatkan hasil tentang bagaimana ia menjalankan 

ritual agamanya. Bahwa Usman belum melaksanakan kewajiban atas dirinya belum 

sepenuhnya dilihat dari bagaimana ia berbadah. 

 

 

 

  







PROFIL SEKOLAH
1
 

1. IDENTITAS SEKOLAH 

Nama Sekolah : SD JAGERAN 

Nomor Statistik Sekolah : 101040102021 

Status Sekolah : NEGERI 

NPSN : 20400679 

2. ALAMAT SEKOLAH 

Jalan    : Jl. KH Ali Maksum Krapyak  

Kelurahan   : Panggungharjo 

Kecamatan   : Sewon 

Kota    : Bantul 

Propinsi   : DIY 

Telepon/Fax   : (0274)4399218 

Email    : sdjageran@yahoo.com 

Status Gedung   : milik 

Status Akreditasi  : A/2012 

Tahun Berdiri   : 1951 

Luas Tanah    : 2016 m² 

Luas Bangunan   : 105 m² 

3. IDENTITAS KEPALA SEKOLAH 

Nama Kepala Sekolah : SUMARTINAH, S.Pd 

NIP / Golongan  : 19630306 198305 2 017/Iva 

4. DAFTAR LAPORAN JUMLAH GURU DAN MURID 

a. Daftar Guru 

KELAS 
GR.KELAS ORKES G U R U  A G A M A  

JUMLAH SEMUA 
L P L P Islam Katholik Kristen HIndu Budha 

Kls  I  - 2  - 1  - 2  -  -   -  -  -  -  -  - 

Kepala 

Sekolah    :  1 

Kls  II  - 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Guru Kelas  

PNS         

: 

11 

Kls  III  - 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Gr.Agm.Islam       :  2 

Kls  IV  - 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - Gr.Penjaskes       :  1 

Kls  V  - 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Penjaga 

Sekolah  :  1 

Kls  VI 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Guru Kelas 

HR : 1 

                                      

  2 10  - 1  - 2  -  -  -  -  -  -  -  -     

 

  

                                                           
1
 Hasil dokumen dari Bu Rienda selaku Kepala TU pada Kamis, 19 Mei 2016 pukul 09.10 WIB 

mailto:sdjageran@yahoo.com


b. Daftar Siswa 

Kelas Jumlah Kelas L P Jml 

Kls  I 2 30 37 67 

Kls  II 2 29 30 59 

Kls  III 2 35 26 61 

Kls  IV 2 26 24 50 

Kls  V 2 20 32 52 

Kls  VI 2 21 15 36 

Jumlah 12 161 164 325 

 

c. Daftar Siswa Menurut Agama 

KELAS 

Islam Katholik Kristen Hindu Budha 

L P 
JM

L 
L P 

JM

L 
L P 

JM

L 
L P 

JM

L 
L P 

JM

L 

Kls  I 30 37 67  - 
 

- 
 -  - 

 

- 
 -  - 

 

- 
 -  -  -  - 

Kls  II 29 30 59  - 
 

- 
 -  - 

 

- 
 -  - 

 

- 
 -  -  -  - 

Kls  III 34 24 58  - 2 2 1 
 

- 
1  - 

 

- 
 -  -  -  - 

Kls  IV 26 24 50  - 
 

- 
 -  - 

 

- 
 -  - 

 

- 
 -  -  -  - 

Kls  V 18 31 49 1 1 2 1 
 

- 
1  - 

 

- 
 -  -  -  - 

Kls  VI 21 14 35  - 1 1  - 
 

- 
 -  - 

 

- 
 -  -  -  - 

Jumlah 
15

8 

16

0 
318 1 4 5 2 0 2  - 

 

- 
 -  -  -  - 

 

d. Pembagian Tugas Guru dalam Proses Belajar Mengajar TA 2015/ 2016 

No NAMA/NIP 
GOL. 

RG 

JENIS 

GURU 

TUGAS 

POKOK 
JML JAM 

MENGAJAR 

KET 

1 
SUMARTINAH, S.Pd 

NIP. 19630306 198305 

2 017 

IV/a 
G. 

KLS/KE

P. SEK 

Bahasa Jawa 

Kls IVA-V 

AB 

 

24 

18 Jam Tugas 

Tambahan 

Kepala Sekolah 

6 Jam Mengajar  

2 
KASIH SPd 

NIP. 19600414 198012 

IV/a G. KLS GK.I-B 24 - 



2 002 

3. 
TITIK D, S.Pd 

NIP. 19601017 197912 

2 003 

IV/a 
G. KLS 

GK.IV-A 25 - 

4. 
NURYANI, S.Pd 

NIP. 19581002 198206 

2 001 

IV/a 
G. KLS 

GK.IV-B 27 - 

5. 
SUMARSIDAH, S.Pd.I 

NIP. 19600112 198202 

2 004 

IV/a G. PAI G. PAI I A-

VI A 

 

24 

 

18 Jam 

Mengajar PAI 

dan 6 Jam 

Ekstra BTA 

6. 
SITI WARIFAH, S.Pd.I 

NIP. 19651022 198509 

2 001 

IV/a G. PAI G. PAI I B-

VI B 

 

24 

18 Jam 

Mengajar PAI 

dan 6 Jam 

Ekstra BTA 

- 

7. 
RIYANTI, S.Pd. SD 

NIP. 19620512 199103 

2 003 

IV/a 
 

G. KLS 

GK. I A 
 

24 

 

- 

8. 
SITI FATIMAH, S.Pd 

NIP. 19640824 200012 

2 002 

III/d 
 

G. KLS 

GK. II-A 25 - 

9. 
Dra. Hj. SITI 

NURHAYATI,MM 

NIP. 19580707 197803 

2 007 

IV/ a G. KLS GK. II-B 25 
 

10 
ERFIANA IDA W, 

S.Pd 

NIP. 19871010 201101 

2 004 

III/ b G. KLS GK. III-B 26 
 



11 
NURHIDAYAT A.W, 

S.Pd. SD 

NIP. 19780307 200501 

1 005 

III/ a 
 

G. KLS 

GK.  VI-A 27 
- 

12 SARJIYEM, S.Pd. Jas 

NIP. 19650513 200701 

2 009 

II/d G. 

PJOK 

GR. I – VI  

A-B 

38 
 

- 

13. 
NURUL CHOIRINA, 

S.Pd 

NIP. 19870627 200903 

2 004 

III/ b G. KLS GK. V B 25 - 

14. ENY WIJAYANTI, 

S.Pd 

NIP. 19890327 201101 

2 005 

III/ a G.KLS GK. V-A 25  

15. IFA FATANI, S.Pd 

NIP. 19861217 201001 

2 007 

III/ a G.KLS GK. III-A 26  - 

16. 
TAHRIPUDIN, S.Th.I 

 - G.KLS GK. VI-B 27 GTT 

17. 
HARINI 

REKSANINGSIH, 

S.Pd 

- G.B. 

ING 

G.B. ING 

Kelas IV – 

VI A-B 

12 GTT ( Status               

SD Monggang ) 

18. 
PHILIPHUS BASUKI 

NIP. 19620308 198202 

1 003 

III/d G.PA. 

Katholik 

G.PA 

Katholik 

Kelas III A-

B, VA,VI A 

9  - 

 
HARYANTO, S.Th 

 

- G.PA. 

Kristen 

G. PA 

Kristen II B, 

III A dan VA 

6  - 
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4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta      : Tahun 2012-2016 

 

 

 

Yogyakarta, 30 Agustus 2016 

Hormat saya, 

 

Bonita Arifatul Maula 

mailto:bonita12am@gmail.com
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