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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Nilai karakter religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya (siswa) sehingga memiliki sifat 

yang toleran, serta hidup rukun dengan antar pemeluk agama.11 Adapun 

strategi dan metode dalam penanaman nilai karakter religius sebagai berikut: 

1. Strategi Penanaman Karakter Religius 

Strategi merupakan suatu gambaran dan pola bagaimana proses 

pendidikan karakter dilaksanakan. Strategi diawali dengan menentukan 

dan mendeskripsikan sasaran dan target yang akan dicapai, yang bersifat 

memiliki makna (meaningful), dapat diukur (measurable) dan 

berkelanjutan (sustainable). Bermakna artinya memiliki substansi bagi 

para pendidik, tidak cukup hanya dihafal dan diketahui namun harus 

mengandung sesuatu yang rasional kepada peserta didik. Dapat diukur 

memiliki arti bahwa seberapa tinggi atau seberapa besar atau seberapa 

alam hasil yang dicapai pendidikan karakter harus diketahui. 

Berkelanjutan memiliki arti bahwa hasil dari pendidikan karakter bersifat 

                                                             
11  Kemendiknas, Desain Induk Pendidikan…, hlm. 8. 
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dinamis, menarik dan dapat secara terus menerus diperbarui dan 

ditingkatkan.12 

Proses pendidikan karakter terhadap anak setidaknya melalui empat 

proses yang harus dilakukan oleh setiap tenaga kependidikan di sekolah 

diantaranya13: 

a. Memberikan informasi yang rasional 

Berikan informasi yang rasional termasuk apa konsekuensi 

dari melakukan atau tidak melakukan tindakan yang disampaikan 

tersebut. Sehingga peserta didik memiliki pemahaman secara kritis 

mengapa tindakan tersebut dianjurkan dan mengapa tindakan tersebut 

dilarang. 

b. Merumuskan kebijakan atau peraturan 

Perlu dirumuskannya kebijakan atau peraturan, seperti kode 

etik, janji pelajar, janji guru, dan standar perilaku yang dirumuskan 

bersama adalah untuk ditaati oleh seluruh warga sekolah tanpa 

pengecualian. 

c. Mengkomunikasikan 

Sekolah harus secara terus menerus mengkomunikasikan isi 

dan target pendidikan karakter kepada seluruh warga sekolah, jangan 

bertindak ragu-ragu atau ambivalen terhadap isi dan target 

                                                             
12  Darmiyati Zuchdi, Pendidikan Karakter dalam Prespektif Teori dan Praktik, (Yogyakarta: 

UNY Press, 2011), hlm. 177-178. 
13  Ibid.,  Hlm. 178-179. 



12 
 

 

pendidikan karakter. Harus jelas dan tegas terhadap apa yang 

disampaikan dan ditargetkan. 

d. Pendidikan karakter dengan model 

Pengembangan karakter memerlukan model, teladan, contoh 

konkret yang konsisten, khususnya dari mereka yang menjadi 

panutan para peserta didik. Seperti guru, kepala sekolah, karyawan 

dan lain sebagainya. 

2. Metode Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan proses untuk menumbuhkankan 

pada diri setiap peserta didik. Kesadaran sebagai warga bangsa yang 

bermartabat, merdeka dan berdaulat serta berkemauan untuk menjaga dan 

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tersebut.14 Karena 

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Indonesia 

merupakan kewajiban seluruh warga Indonesia. 

Secara sempit pendidikan karakter merupakan hal positif apa saja 

yang dilakukan oleh guru dan berpengaruh pada karakter siswa yang 

diajarinya.15 Hal ini dilakukan di sekolah sebagai sarana pendidikan 

formal yang salah satu tujuannya yaitu mendidik dan menumbuhkan 

karakter yang baik pada siswa. Sehingga setiap siswa memiliki karakter-

                                                             
14  Darmiyati Zuchdi, Pendidikan Karakter dalam …, hlm. 154. 
15  Hariyanto dan Muclas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: Rosda 

Karya, 2012), hlm. 43. 
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karakter positif dan bermartabat untuk dirinya, keluarga, masyarakat, dan 

negara. 

Sesuai dengan arah dan kebijakan serta prioritas pendidikan 

karakter ditegaskan bahwa pendidikan karakter sudah menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional 

yang tertuang dalam rancana pembangunan dalam jangka panjang tahun 

2005-2025.16 Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk 

perilaku seseorang secara utuh. Karakter merupakan sesuatu kwalifikasi 

pribadi seseorang sebagai kesatuan dan kekuatan atas keputusan yang 

diambilnya.17 

Setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki strategi atau cara 

masing-masing untuk menanamkan karakter pada siswanya. Karena 

melalui pendidikan karakter inilah karakter siswa akan terbentuk. Baik 

buruknya karakter peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam hal 

ini lingkungan sekolah juga memiliki peran dalam memberikan dan 

mendidik karakter siswa yang lebih baik. 

Dalam sebuah buku karya Muchlas Samani dan Hariyanto, 

disebutkan banyak sekali strategi pendidikan karakter yang bisa 

                                                             
16 Hariyanto dan Muclas  Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter,(Bandung: Rosda 

Karya 2012), hlm. 9. 
17 Muhammad Faqih, Dkk, “Implementasi Manajemen Strategi Pendidikan Karakter Di Smp 

N 2 Mataram” (Jurnal Paedagogy Volume 1 Nomor 2) Hlm. 117. 
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diterapkan di sekolah. Strategi yang umum diterapkan di negara-negara 

barat diantaranya adalah18 : 

a.  Cheerleading 

Merupakan strategi yang diterapkan dengan cara menempel 

poster maupun spanduk di tempat-tempat khusus seperti mading, 

bulletin, papan pengumuman tentang berbagai kebijakan yang selalu 

diganti setiap bulannya. Dengan menempelkan pada tempat-tempat 

strategis ini diharapkan dapat selalu terbaca dan siswa selalu 

mengingatnya sehingga tertanam dalam diri. 

b. Pujian dan Hadiah 

Strategi ini berlandaskan pada pemikiran yang positif (Positive 

Thinking) dan menerapkan penguatan positif. Hadiah adalah 

memberikan suatu kepada orang lain sebagai penghargaan untuk 

kenang-kenangan/ cenderamata. Hadiah yang diberikan kepada orang 

lain bisa berupa apa saja, tergantung dari keinginan pemberi.  

Pemberian hadiah bisa juga disesuaikan dengan prestasi yang dicapai 

oleh seseorang. 

c. Define and Drill 

Strategi ini digunakan dengan cara meminta siswa untuk 

mengingat-ingat sederet nilai kebaikan dan mendefinisikannya sesuai 

tahap perkembangan kognitifnya. 
                                                             

18 Hariyanto & Muclas  Samani, Konsep dan Model …, hlm. 144-148. 
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d. Forced Formality 

  Strategi ini pada dasarnya ingin menegakkan kedisiplinan dan 

melakukan pembiasaan pada siswa untuk rutin melakukan sesuatu 

yang bernilai moral. Misalnya mengucap salam kepada guru, bahkan 

kepada teman dan pada setiap orang yang dijumpainya. 

e. Traits of the Mouth 

Pada hakekatnya hampir sama dengan cheerleading, tetapi tidak 

hanya mengandalkan poster maupun spanduk tetapi juga 

menggunakan segala sesuatu terkait pendidikan karakter misalnya 

pelatihan, introduksi, sambutan kepala sekolah pada upacara dan 

sebagainya. 

f. Bimbingan dan Konseling 

Di negara-negara barat mewajibkan setiap guru bimbingan dan 

konseling adalah lulusan psikologi. Namun tidak hanya sekedar 

psikolog tetapi juga benar benar merupakan model hidup (Uswatun 

Khasanah) yang benar-benar bisa dicontoh setiap tindak tanduk 

perilaku dan ucapannya oleh siswa-siswanya.  

Faktor lingkungan dalam konteks pendidikan karakter memiliki peran 

yang sangat penting karena perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil 

dari proses pendidikan karakter sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. 

Dengan kata lain, pembentukan dan rekayasa lingkungan mencakup 

lingkungan fisik dan budaya sekolah, manajemen sekolah, kurikulum, 
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pendidik, dan metode mengajar. Penumbuhan karakter melalui rekayasa 

faktor lingkungan dapat dilakukan melalui strategi: (1) keteladanan, (2) 

intervensi, (3) pembiasaan yang dilakukan secara konsisten, dan (4) 

penguatan.19 

 Salah satu hal yang mendukung pendidikan karaktar adalah Budaya 

yang ada dalam sekolah. Sesuai halnya yang diungkapkan oleh Darmiyati 

Zuchdi bahwa budaya sekolah akan membangun komitmen dan identifikasi 

diri dengan norma-norma, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Budaya sekolah 

telah memperkuat dan memperjelas motivasi. Apabila sekolah memberikan 

penghargaan terhadap setiap keberhasilan, usaha dan memberikan komitmen 

semua karyawan dan siswa akan termotivasi untuk bekerja keras, inovatif, 

dan mendukung perubahan.20 

3. Dimensi Religius 

Religi atau agama bukanlah merupakan sesuatu yang tunggal, tetapi 

merupakan sistem yang terdiri dari berbagai aspek. Dalam ilmu psikologi 

agama dikenal adanya kesadaran beragama dan pengalaman beragama. 

Glock dan Stark menyatakan bahwa ada lima aspek atau dimensi religius 

yaitu21: 

 

                                                             
19  Kemendiknas, Desain Induk Pendidikan Karakter Kemendiknas, hlm 8. 
20  Darmiyati Zuchdi, Pendidikan Karakter dalam …, hlm. 138. 
21  Subandi, Psikologi Agama dan Kesehatan Mental (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 

hlm. 87-89. 
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a. Religius Belief (Dimensi Keyakinan) 

Dimensi keyakinan yaitu tingkatan sejauh mana seseorang 

menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Dalam Agama 

Islam dimensi keyakinan ini tercakup dalam Rukun Iman. Rukun Iman 

tersebut yaitu terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada Malaikat 

Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada Kitab Allah, iman 

kepada Hari Kiamat, dan iman kepada Takdir Allah. 

b. Religius Practice (Dimensi Menjalankan Kewajiban) 

Dimensi ini adalah dimana peserta didik memiliki tingkatan 

sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual 

agamanya seperti melaksanakan ibadah Shalat wajib dan sunah, 

berpuasa wajib dan sunah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan 

sesuatu, berinfak, shodakoh dan lain sebagainya. 

c. Religius Feeling (Dimensi Penghayatan) 

Dimensi pengalaman dan penghayatan beragama yaitu perasaan-

perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah 

dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat dengan Tuhan, merasa 

takut ketika peserta didik melakukan sebuah dosa atau kesalahan, 

merasa diselamatkan oleh Tuhan dan lain sebagainya.  

d. Religius Knowledge (Dimensi Pengetahuan) 

Dimensi pengetahuan yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui 

tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada dalm kitab suci 
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maupun yang lainnya. Dimensi ini juga disebut dimensi ilmu yang 

dalam Islam termasuk pengetahuan ilmu fiqih. 

e. Religius Effect (Dimensi Perilaku) 

Dimensi ini merupakan dimensi yang mengukur sejauh mana 

perilaku seseorang yang dimotivasi oleh ajaran agamanya dalam 

kehidupan sosial. Misalnya peserta didik mengunjungi tetangganya 

yang sakit, menolong orang lain yang kesulitan, mendermakan harta 

dan sebagainya. 

 Dimensi religius dari Glock dan Stark memang sejauh ini merupakan 

dimensi yang paling banyak digunakan dalam penelitian psikologi dan 

agama di Indonesia. Berkaitan uraian pada teori Glock dan Stark di atas, 

maka peneliti menarik kesimpulan bahwa sekolah dikatakan berhasil 

mencetak siswa yang berkarakter religius apabila memenuhi indikator 

berikut (a ) Iman kepada Allah (b) Iman kepada Malaikat Allah (c) Iman 

kepada Nabi dan Rosul Allah (d) Iman kepada Kitab Allah (e) Iman kepada 

Hari Akhir (f) Iman kepada Qodho dan Qadr Allah (g) siswa melaksanakan 

Shalat 5 waktu (h) menjalankan Ibadah Puasa (i) membayar Zakat/Infak, 

Shodakoh (j) siswa hafal dan menerapkan Do’a sehar-hari  (k) membantu 

teman yang sedang kesulitan (l) merasa takut apabila berbuat dosa (m) saling 

memaafkan antar sesama (n) memberi salam kepada sesama teman dan 

bapak ibu guru. 
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4. Sistem Pendidikan Full Day School 

Secara etimologi, kata full day school berasal dari Bahasa Inggris. 

Terdiri dari kata full mengandung arti penuh, day memiliki arti hari. Maka 

full day mengandung arti sehari penuh. Sedangkan school mengandung arti 

sekolah. Jadi, arti full day school jika dilihat dari segi etimologi berarti 

sekolah atau kegiatan belajar yang dilakukan sehari penuh.22 

Lebih banyaknya waktu yang tersedia di full day memungkinkan para 

staf dan guru merancang kurikulum yang lebih berkembang. Dengan 

demikian selain materi yang wajib diajarkan sesuai peraturan dari 

pemerintah, juga terbuka kesempatan untuk menambahkan materi lain yang 

dipandang perlu dan sesuai dengan tujuan pendidikan di lembaga tersebut.23 

Sistem adalah seperangkat elemen yang saling berhubungan satu 

sama lain. Adapun sistem pembelajaran adalah suatu sistem yang merupakan 

gabungan berbagai elemen yang berhubungan satu sama lain. Dari sistem 

pembelajara inilah akan menghasilkan sejumlah siswa dan lulusan yang telah 

meningkat pengetahuannya dan ketrampilan serta sikap menjadi lebih baik.24 

Kegiatan full day selain memberikan pendidikan, juga memberikan 

pengasuhan anak. Program yang diberikan juga disesuaikan dengan apa yang 

harusnya diperoleh anak di rumah, memenuhi kebutuhan belajar anak, 

                                                             
22 Jhon M. Echoles dan Hassan Shandily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia,)  
23  Wiwik Sulistyaningsih, Full Day School & Optimalisasi perkembangan anak, (Paradigma 

Indonesia, 2008), hlm. 60-61. 
24 Yudihadi Miarso, dkk, Teknologi Komunikasi Pendidikan, (Jakarta: CV. Rajawali,1986), 

hlm. 154-156. 
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membina hubungan dengan orang lain, dan beristirahat dengan waktu yang 

cukup.25 

5. Faktor Pendukung dan Penghambat 

Dalam mencapai tujuan sebuah pendidikan tentu saja tidak akan 

dilalui begitu saja. Menurut Zubaedi, dalam menanamkan nilai karakter ada 

4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan karakter 

diantaranya:26 

a. Insting, merupakan seperangkat tabiat yang dibawa manusia sejak 

lahir. Para psikolog menjelaskan bahwa insting berfungsi sebagai 

motivator penggerak yang mendorong lahirnya tingkah laku. 

b. Kebiasaan, merupakan perbuatan atau tindakan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang. 

c. Keturunan, secara langsung ataupun tidak secara langsung sangat 

mempengaruhi terbentuknya karakter pada peserta didik. 

d. Lingkungan, adalah segala sesuatu yang melingkupi manusia dalam 

arti seluas-luasnya. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Skripsi Taqwiani dengan judul “Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam 

Pada Anak Usia Prasekolah di Taman Asuh Anak Plus Sapen 

                                                             
25  Wiwik Sulistyaningsih, Full Day School & Optimalisasi…, hlm. 62. 
26 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 177-182. 
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Yogyakarta”27 Penelitian ini menjelaskan tentang proses penanaman nilai- 

nilai agama Islam pada anak usia prasekolah yang meliputi keimanan, 

ibadah dan akhlak.  

2. Skripsi Ismadi dengan judul “Penumbuhan karakter Siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Sultan Agung Depok Sleman melalui Sistem Full Day School”. 

Penelitian ini menjelaskan tentang penumbuhan karakter pada siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung.28  

Jadi ada perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Taqwini 

adalah pada obyeknya. Pada penelitian yang di tulis oleh Nidaun Taqwini 

adalah untuk prasekolah sedangkan yang menjadi obyek penelitian peneliti 

adalah usia sekolah. Kemudian perbedaan dengan penelitian Ismadi terletak 

pada penyempitan subyek. Jika karakter itu masih sangat luas maka di 

persempit untuk meneliti lebih fokus pada penanaman karakter religiusnya 

pada siswa. 

Karena penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dan nantinya hasil penelitian ini bisa dijadikan salah satu rujukan 

guna menanamkan nilai karakter religius pada diri setiap siswa, maka 

penelitian ini dianggap perlu untuk segera direalisasikan. 

                                                             
27 Nidaun Taqwiani, “Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Pada anak Usia Prasekolah di 

Taman asuh Anak Plus Sapen Yogyakarta”. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta.2007. 

28 Ismadi, “Penumbuhan karakter Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Sultan Agung Depok Sleman 
melalui Sistem Full Day School”. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.. 
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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.29 Metode penelitian adalah 

metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.30 Adapun penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.31 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kasus, 

dimana peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai 

karakter religius di SDIT Ar-Raihan Bantul. Menurut Robert Yin, studi kasus 

adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks 

kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak 

                                                             
29  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

hlm.3. 
30  Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 43. 
31  Sugiyono, Memahami Penelitian…, hlm. 1. 

22 
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tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi 

kasus lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan “how” dan “why” serta 

pada tingkatan tertentu juga menjawab pertanyaan “what” dalam kegiatan 

penelitian.32 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu  Ar Raihan 

di yang bertempat di Kecamatan Trirenggo, Bantul, Yogyakarta. Pada tahun 

ajaran 2017/2018. Sebagaimana di jelaskan sebagai berikut : 

1. Tempat Penelitian 

a. Gambaran umum SDIT Ar Raihan 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu 

(SDIT) Ar-Raihan Bantul. SDIT Ar-Raihan Bantul merupakan salah 

satu sekolah dasar swasta di Kabupaten Bantul, yang dikelola oleh 

Yayasan Ar-Raihan. SDIT Ar-Raihan telah terakreditasi dengan hasil 

akreditasi yaitu A. Mulai tahun ajaran 2013/2014 kegiatan belajar-

mengajar SDIT Ar-Raihan difokuskan di dua tempat, yaitu di Dusun 

Sumberbatikan, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten 

Bantul (Unit 1) dan Dusun Karangmojo, Kelurahan Trirenggo, 

Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul (Unit 2). Sekolah ini berdiri di 

atas tanah seluas 2545 m2 per unit. 

                                                             
32 Robert K. Yin, Studi Kasus Desain dan Metode, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),, 

hlm. 46. 
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Secara geografis letak SDIT Ar Raihan Bantul Unit II dibatasi 

oleh: 33 

1) Sebelah utara berbatasan dengan jalan dan makam. 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan perkampungan warga. 

3) Sebelah barat berbatasan dengan perkampungan warga dan 

penjual bunga. 

4) Sebelah timur berbatasan dengan lahan kosong yang berisi 

pendopo kecil. 

 

Secara geografis jarak tempuh antara Unit I dan Unit II, sekitar 

100m dan dari jalan raya sampai dengan Unit II kurang lebih 200m 

sehingga sangat kondusif untuk melakukan kegiatan pembelajaran. 

Secara historis SDIT Ar-Raihan didirikan pada tahun 2001 di 

bawah naungan Yayasan Pendidikan Ar-Raihan. Dan sejak tahun 

2011, Yayasan Pendidikan Ar-Raihan ini berubah nama menjadi 

Yayasan Ar-Raihan. Sekolah ini oleh masyarakat maupun dunia 

pendidikan mulai diakui keberadaannya setelah mendapatkan ijin 

operasional dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Bantul pada tahun 2003. 

Mulanya, operasional SDIT Ar-Raihan dilaksanakan di tiga 

tempat, yaitu di Dusun Sumberbatikan, Kelurahan Trirenggo (Unit 1, 

                                                             
33  Hasil dokumentasi letak dan keadaan Geografis SDIT Ar RAihan Bantul pada hari Selasa 

28 Maret 2017 pukul 11.30 WIB. 
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kantor pusat), di Dusun Karangmojo, Kelurahan Trirenggo (Unit 2), 

dan di Mandingdawang, Kelurahan Sabdodadi (Unit 3). Ketiga unit 

tersebut berada di wilayah Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada perkembangan 

selanjutnya, sehubungan gedung Unit 3 digunakan untuk operasional 

SMPIT Ar-Raihan, mulai tahun ajaran 2013/2014 kegiatan belajar-

mengajar SDIT Ar-Raihan difokuskan di dua tempat, yaitu di 

Sumberbatikan (Unit 1) dan Karangmojo (Unit 2). 

Pada tahun 2015, SDIT Ar-Raihan ditunjuk sebagai sekolah 

siaga bencana oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul. Status 

sebagai sekolah siaga bencana ini diresmikan oleh Bupati Bantul, Hj. 

Sri Surya Widati, pada 18 Maret 2015. 

Kegiatan belajar mengajar di SDIT Ar-Raihan menggunakan 

kurikulum yang telah ditetapkan Kementrian Agama RI yang terbagi 

dalam 2 kelompok mata pelajaran yaitu: 34 

1) Pendidikan Agama, meliputi: Al Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, 

Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. 

                                                             
34  Hasil dokumentasi penggunaan kurikulum SDIT Ar-Raihan Bantul pada hari Selasa 28 

April 2017 pukul 09.30. 
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2) Pendidikan Umum meliputi: PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, 

IPS, IPA, SBK, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. 

Kedua kelompok mata pelajaran di atas dipadukan dengan 

pendidikan pesantren yaitu hafalan juz 30 untuk kelas 1 sampai 3 dan 

juz 30, 29 untuk kelas 4 sampai 6, Shalat Dhuha sebelum pelajaran 

dimulai, jama’ah Shalat Zuhur dan ‘Ashar, serta kegiatan Baca Tulis 

Al Qur’an (BTAQ). 

Adapun Visi SDIT Ar-Raihan Bantul adalah “Terwujudnya 

Generasi Qur’ani, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya”.  Adapun langkah 

atau misi yang dilakukan SDIT Ar-Raihan Bantul adalah sebagai 

berikut: 35 

1) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mempraktikkan dan merasakan hasil-hasil pengamalan ibadah dan 

akhlak dalam menghadapi tugas-tugas dan masalah kehidupan. 

2) Memberikan kesempatan bimbingan, pengalaman dan evaluasi 

kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku yang 

baik sesuai dengan ajaran Islam serta budaya bangsa dalam 

menghadapi masalah kehidupan. 

3) Membiasakan membaca Al Qur’an setiap hari dan mampu 

mengamalkan. 

                                                             
35  Suparman, Buku Profil  SDIT AR-RAIHAN, (Bantul: SDIT AR-Raihan, 2016/2017). 
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4) Menciptakan proses belajar mengajar yang efektif sehingga 

potensi siswa berkembang secara optimal dengan melakukan 

pembelajaran secara tematik integratif, pendekatan saintifik dan 

melakukan penilaian autentik. 

5) Melaksanakan bimbingan belajar secara kontinyu dan menyeluruh 

sesuai dengan potensi anak agar berprestasi, baik akademik 

maupun non akademik. 

6) Menjadikan figur pendidik serta tenaga pendidik lainnya dan juga 

orang tua peserta didik sebagai cermin manusia berkepribadian 

Islam. 

7) Menumbuh kembangkan kreativitas peserta didik sesuai dengan 

potensi masing-masing. 

8) Menerapkan manajemen partisipasi aktif pada semua warga 

sekolah dan dewan sekolah untuk mencapai keberhasilan. 

9) Membiasakan hidup sehat dengan menanamkan nilai-nilai budaya 

dan karakter Bangsa Indonesia untuk dapat diterima dalam 

kehidupan di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat. 

b) Sarana dan Prasarana 

 Sarana dan prasarana sangat penting dalam rangka 

meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Sarana dan prasarana 

adalah salah satu komponen dalam keberhasilan proses belajar. Jika 

sarana dan prasarana tidak memadai maka hasil yang diperoleh dari 
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proses belajar mengajar tidak akan maksimal begitu pula sebaliknya. 

Jika proses belajar mengajar ingin membuahkan hasil yang maksimal 

maka diperlukan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai serta 

mendukung proses pembelajaran. 

1)  Gedung 

Gedung SDIT Ar-Raihan berdiri dan menempati tanah 

seluas 2545 m2/ unit dan saat ini ada 2 unit di SDIT Ar-Raihan 

yaitu Unit 1 untuk siswa kelas bawah dan Unit II untuk siswa 

kelas atas. Gedung sekolah ini berada di lingkungan pedesaan jauh 

dari jalan utama sehingga menciptakan suasana belajar yang 

sangat kondusif. Agar siswa tidak merasakan kebisingan oleh 

kendaraan yang melintas. 

2) Ruang Kelas 

SDIT Ar-Raihan memiliki 18 kelas yang digunakan untuk 

menjalankan proses pembelajaran mulai dari kelas I sampai 

dengan kelas VI. Ruang kelas yang ada di SDIT Ar-Raihan cukup 

memadai. Seluruh ruang kelas di SDIT Ar-Raihan memiliki 

penerangan yang cukup, sirkulasi udaranya pun cukup baik hal ini 

dibuktikan dengan adanya ventilasi-ventilasi udara. Dan setiap 

ruang kelas sudah diberikan inventaris-inventaris kelas yang 

cukup memadai seperti papan pengumuman, papan tulis, alat 
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kebersihan, map untuk mengantungkan dan mendokumentasikan 

karya-karya siswa, jadwal piket dan lain sebagainya. 

3) Ruang Guru 

Setiap Unit memiliki ruang guru masing-masing. Untuk 

Ruang Guru Unit II terletak di sebelah selatan kelas VA. Dan 

sebelah Utara Masjid SDIT Ar-Raihan. Ruang guru ini dilengkapi 

dengan komputer, meja, kursi, rak buku, lampu penerangan, kipas 

angin, kalender pendidikan, kode etik guru, dan ruang tamu bagi 

tamu-tamu yang datang. 

4) Ruang Kepala Sekolah 

Ruang kepala sekolah terletak di Unit I dan menjadi satu 

dengan ruang tamu. Ruang ini memiliki pencahayaan yang terang 

dan ventilasi yang cukup serta meja kursi yang mewadai sehingga 

tercipta suasana yang nyaman dan tertata rapi bersebelahan 

dengan ruang TU di Unit I sehingga pelayanan data maupun 

kebutuhan kepala sekolah bisa terakses dengan cepat dan baik. 

5) Ruang Perpustakaan  

Perpustakaan SDIT Ar-Raihan dilengkapi dengan fasilitas 

kipas angin beserta lampu penerangan yang cukup, meja komputer 

petugas, meja dan kursi pengunjung serta karpet bagi siswa yang 

ingin membaca buku dengan suasana santai seperti di rumah. 4 
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buah rak berisi buku-buku keagamaan, pengetahuan umum, 

ensiklopedi, Al Qur’an dan buku sekolah. 

6) Masjid 

Setiap unit memiliki masjid sendiri-sendiri untuk 

melaksanakan pendidikan keagamaan dan sarana ibadah bagi 

semua warga SDIT Ar-Raihan. Pada Unit II memiliki masjid yang 

bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai ritual keagamaan 

seperti membaca Al Qur’an, Shalat wajib dan sunah, membaca 

literasi Pendidikan Islam. Namun untuk pelaksanaan ibadah Shalat 

wajib maupun sunah untuk jamaah putra berjamaah di masjid, 

sedangkan jamaah putri berada di mushola. 

7) Halaman Sekolah 

Halaman yang cukup luas biasanya digunakan untuk 

kegiatan bermain, serta pelaksanaan upacara bendera. Siswa 

dibebaskan bermain di halaman agar siswa tidak tertekan berada 

di lingkungan sekolah selama sehari penuh. Siswa bisa bermain 

sambil belajar di halaman. Biasanya halaman ini digunakan untuk 

siswa bermain bola pada jam istrahat. Di Unit I selain ada halaman 

bermain bagi siswa, terdapat juga tanah lapang di sebelah timur. 

8) Tempat Wudhu 

Tempat wudhu memungkinkan kelancaran agenda ibadah 

siswa terutama untuk kegiatan Shalat wajib, dan sunah seperti 
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Shalat Dhuha. Adanya tempat wudhu ini semakin memudahkan 

proses pembelajaran (pembiasaan) dan praktik ibadah. Tempat 

wudhu di Unit II terletak di sebelah barat masjid dengan jumlah 

keran yang memadai sehingga mencukupi untuk wudhu siswa 

dalam memperlancar kegiatan ibadah. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Semester Genap tahun pelajaran 

2016/2017, mulai tanggal 27 Maret sampai dengan 15 Mei 2017. 

C. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

oleh Spradley dinamakan “Social Situation” atau situasi sosial yang terdiri 

atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara 

sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang 

ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi sosial atau objek 

penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-

orang yang ada pada tempat tertentu.36 

Jadi, penelitian ini menggunakan Purposive Sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu dalam hal ini misalnya orang tersebut yang dianggap 

paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai 

                                                             
36 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif,…hlm. 215. 
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penguasa. Sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi 

sosial yang diteliti.37 

Subyek penelitian adalah keseluruhan dari sumber informasi yang 

dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang diteliti.38 

Adapun subjek penelitian ini adalah: 

1. Kepala SDIT Ar-Raihan sebagai pimpinan madrasah dan sebagai 

narasumber terkait dengan gambaran sekolah, perkembangan sekolah, 

kebijakan-kebijakan sekolah dan memberikan gambaran umum kegiatan 

sekolah. 

2. Koordinator Guru Kelas V sebagai subyek utama penelitian dan sebagai 

narasumber pokok dalam penelitian yang peneliti lakukan. Koordinator 

Guru Kelas V ini dianggap yang paling tahu terhadap perkembangan-

perkembangan siswa secara menyeluruh di Kelas V. 

3. Koordinator Guru Agama sebagai subyek kedua karena koordinator 

agama merupakan bagian atau tugas pokok dalam penanaman nilai 

karakter religius pada siswa. Koordinator ini juga berhadapan langsung 

atau terjun langsung dalam pelaksanaan program pendidikan keagamaan 

di SDIT. 

4. Beberapa Siswa kelas V yang diambil beberapa siswa untuk dijadikan 

nara sumber utama yang terlibat langsung dalam penumbuhan karakter. 

                                                             
37 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif … hlm. 218-219. 
38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (jakarta: Rineka 
Cipta, 1998), hlm. 115. 
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Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 

penanaman nilai karakter religius dan hasil penanaman nilai karakter 

religius siswa SDIT Ar-Raihan Bantul. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa metode, 

yaitu: 

a. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi 

langsung artinya pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap 

obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer 

berada dengan yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak langsung 

adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu 

peristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwatersebut diamati melalui 

film, rangkaian slide atau rangkaian foto.39 

Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung mengenai 

cara penanaman nilai-nilai karakter religius dalam sistem pendidikan full 

day school. 

 

                                                             
39 Amirul Hadi & Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan II, (Bandung: Pustaka Setia), 

hlm 129. 
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b. Wawancara (Interview) Mendalam 

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.40 Wawancara adalah teknik 

pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab pada satu atau 

beberapa orang yang bersangkutan. Interview guide sudah harus disusun 

dan pewawancara harus mengerti isi dari Interview Guide tersebut.41 

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran serta 

pernyataan secara langsung  dari pihak sekolah, serta orang tua wali siswa 

mengenai pelaksanaan penanaman nilai-nilai Religius dalam sistem 

pendidikan Full Day School di SDIT Ar Raihan Bantul. 

c. Dokumentasi 

Merupakan suatu teknik mencari data mengenai hal-hal berupa 

catatan, buku dan data-data yang menunjang penelitian. Obyek yang 

harus diperhatikan dalam memperoleh informasi ada tiga macam sumber, 

yaitu tulisan (Paper), tempat (place) dan kertas atau orang (people). 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dalam melakukan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki 

                                                             
40 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 73. 
41 Tanzeh Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89. 
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benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian 

dan sebagainya.42 

Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

dari dokumen sekolah, antara lain tentang profil sekolah, arsip-arsip, peta, 

atau gambar serta dokumen lain yang relevan. 

E. Uji Keabsahan Data 

Sebelum melakukan langkah analisis data, diperlukan adanya teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan pada kriteria derajat 

kepercayaan (Creadibility). Hal ini berfungsi sebagai: Pertama, melaksanakan 

inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemunya dapat 

dicapai; Kedua menunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan 

jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti.43 

Berdasarkan kriteria ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Dalam peneltian ini, triangulasi yang digunakan adalah  : 

pertama, triangulasi sumber Kedua, triangulasi metode dengan jalan 

                                                             
42 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian …, hlm. 201. 
43 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif…, hlm. 324. 
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pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa 

teknik pengumpulan data.44 

F. Tekhnik Analisis data 

Dalam penelitian kualitatif, data akan diperoleh dari berbagai sumber 

sehingga diperlukan suatu teknik untuk menganalisis data. Analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga 

dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang 

lain.45 

Aktivitas yang dilakukan peneliti dalam melakukan analisis data 

diantaranya: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.46 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam 

                                                             
44 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian …, hlm. 329. 
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif…, hlm. 244. 
46 Ibid  hlm. 93. 
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bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan sehingga akan mudah 

dipahami. Bentuk yang paling sering digunakan dari model ini adalah 

dalam bentuk naratif.47 

c. Conclusion Drawing /Verification 

Langkah selanjutnya menurut Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.48 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman serta teknik 

penelitian maka peneliti akan mengemukakan sistematika pembahasan. Secara 

keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut: 

                                                             
47 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 

hlm. 131. 
48 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif …, Hlm.252. 



38 
 

 

 BAB I: yaitu pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan kerangka awal 

dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya. 

 BAB II: yaitu kajian pustaka. Dalam kajian pustaka membahas tentang 

kajian teori, kajian penelitian yang relevan, dan kerangka pikir.  

 BAB III: yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian membahas 

tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, 

teknik dan pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

 BAB IV: yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menerangkan 

tentang penanaman pendidikan karakter religius dan hasil penanaman 

pendidikan karakter di SDIT Ar-Raihan Bantul. 

 Bab V: yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Dalam bab ini menerangkan tentang kesimpulan dan hasil penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab IV membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi, 

strategi penanaman nilai karakter religius, metode penanaman nilai karakter 

Religius, hasil penanaman nilai karakter religius, serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam penanaman nilai karakter religius siswa kelas V di SDIT Ar-

Raihan Bantul. Berikut ini penjelasan selengkapnya. 

A. Penanaman Nilai Karakter Religius 

Dalam menanamkan nilai karakter religius SDIT Ar-Raihan 

mempunyai beberapa strategi dan metode guna menyukseskan tujuan dari 

pendidikan karakter religius. Berikut ini adalah strategi dan metode yang 

diterapkan oleh SDIT Ar-Raihan guna menumbuhkan nilai karakter religius 

pada siswanya. 

1. Strategi Pendidikan Karakter 

Guna mewujudkan salah satu tujuan pendidikan yaitu menciptakan 

siswa yang berkarakter, SDIT Ar-Raihan memiliki strategi penanaman 

nilai karakter. SDIT Ar-Raihan merupakan salah satu lembaga yang 

menyelenggarakan model pendidikan yang menggabungkan pengetahuan 

umum dan nilai pendidikan Agama Islam pada setiap proses 

pendidikannya. Ada berbagai macam cara dalam pelaksanaan penanaman 

nilai karakter religius yang dilakukan SDIT Ar-Raihan Bantul ini. 

 

39 
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Adapun strategi penanaman karakter religius yang dilakukan di 

SDIT Ar-Raihan adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan Informasi Kepada Siswa dengan Baik 

Sekolah memberikan informasi dengan baik kepada siswa. 

Informasi ini terkait dengan segala macam bentuk maupun tujuan 

dari pendidikan karakter. Informasi ini meliputi apa konsekuensi dari 

melakukan atau tidak melakukan tindakan yang disampaikan 

tersebut. Misalnya, setiap hari Senin siswa harus berseragam merah 

putih dan berpeci serta memiliki kuku yang rapi. Bagi siswa yang 

tidak mengenakan topi atau tidak memiliki kuku rapi (panjang) maka 

akan ada sanksi khusus yang diberikan kepada siswa seperti hormat 

pada bendera merah putih selama beberapa saat. Sehingga dengan 

informasi yang diberikan dengan baik ini peserta didik memiliki 

pemahaman secara kritis mengapa tindakan tersebut dianjurkan dan 

mengapa tindakan tersebut dilarang. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

bisa menempatkan sesuatu yang memang sudah pada tempatnya dan 

memang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh siswa-

siswanya. 

Berdasarkan temuan penelitian, guru memberikan informasi 

bagaimana konsekuensi ketika peserta didik tidak mau berteman 

dengan baik dengan teman sebayanya. Selain memberikan informasi 

dan konsekuensi guru juga melakukan tindakan secara langsung. 
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Misalnya, guru melihat peserta didik membuang sampah 

sembarangan maka guru akan meminta peserta didik untuk 

mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat sampah. 

Kemudian guru memberikan pengetahuan mengapa sampah harus 

dibuang di tempat sampah. Jika sampah dibuang sembarangan 

dampaknya akan menganggu kesehatan lingkungan sekitar.49 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Anggi selaku guru 

koordinator kelas V sebagai berikut: 

Disini kita (guru) selalu memberikan informasi-informasi 
maupun peraturan yang harus ditaati dan dipahami oleh setiap 
siswa. Namun semua ini tidak terlepas dari kesepakatan orang 
tua. Misalnya, siswa secara sadar maupun tidak sadar 
membuang sampah sembarangan dan ada guru yang 
melihatnya maka siswa akan langsung di minta untuk 
mengambil sampah tersebut dan membuangnya ke tempat 
sampah. Lalu guru akan melakukan bimbingan/ wejangan agar 
siswa tidak mengulangi perbuatannya seperti memberi 
gambaran bahaya penyakit yang akan ditimbulkan dari 
pembuangan sampah yang sembarangan dan lain sebagainya.50 
 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ilham, siswa kelas Vc yang 

mengutarakan sebagai berikut: 

Setiap ada siswa yang membuang sampah sembarangan atau 
melanggar apa yang sudah dibiasakan di sekolah, guru akan 
memberikan masukan ketika ada siswa yang membuang 
sampah sembarangan, tidak memakai peci saat Shalat dan 
upacara. Kalau upacara tidak memakai peci biasanya disuruh 

                                                             
49 Hasil Observasi pada hari Senin 27 April 2017 di lapanagn upacara pada pelaksaan upacara 

bendera jam 08.00. 
50  Hasil wawancara dengan koordinator guru kelas V, Ibu Anggi, pada tanggal 29 Maret 2017 

Pukul 09.30 WIB. 
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hormat bendera 5 menit. Siswa harus memotong dan 
membersihkan kuku setiap hari karena setelah upacara selalu 
dicek kukunya sama bapak atau ibu guru.51 

Hal ini dibenarkan oleh Pak Triadmoko selaku kepala sekolah. 

Beliau mengutarakan sebagai berikut: 

Sebenarnya tidak ada yang namanya hukuman hanya saja 
peserta didik menganggap bahwa semua itu hukuman. Semua 
itu hanyalah sebuah teguran tindakan berdasarkan musyawarah 
dan kesepakatan. Jadi setiap siswa harus memakai peci dan 
kuku memang harus rapi dan bersih karena ketika siswa makan 
siang agar tidak mudah terkena penyakit. Pembiasaan dan 
pengecekan itu dilakukan setiap hari Senin setelah selesai 
kegiatan upacara bendera.52 

Hal itu, peneliti temukan juga ketika pelaksanaan upacara. Ibu 

Mustakimah selaku koordinator guru kelas IV menyampaikan 

informasi tentang tiga cara agar peserta didik di sayangi temannya. 

Ibu Mustakimah memberikan pesan agar siswa tidak mengolok-olok 

petugas upacaranya hal tersebut dikaitkan dengan Hadits Rosulullah 

SAW. Selepas upacara, peneliti juga mendokumentasikan proses 

siswa menunjukkan jari kukunya kepada guru yang berada di 

belakang. Selain kuku, setiap siswa juga memperlihatkan pakaian 

atau seragam mereka kepada guru. 53 

                                                             
51  Hasil wawancara dengan M. Nail Ilham siswa kelas VC, pada tanggal 30 Maret 2017 pukul 

09.30 WIB 
52  Hasil wawancara dengan kepala sekolah, Bapak Triadmoko pada tanggal    pukul 12.30 
53  Hasil Observasi lapangan pada upacara bendera hari Senin 27 April 2017 di lapangan 

upacara SDIT Ar-Raihan Unit II, jam 8.00 
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Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Darmiyati 

Zuchdi. Pada buku berjudul Pendidikan Karakter dalam Perspektif 

Teori dan Praktik, Zuhdi menyebutkan bahwa proses pendidikan 

karakter, meliputi empat prinsip. Salah satu prinsipnya yaitu sekolah 

memberikan informasi yang rasional kepada peserta didik termasuk 

apa konsekuensi dari melakukan atau tidak melakukan sebuah 

tindakaan. Sehingga siswa akan melaksanakan tindakan anjuran dan 

meninggalkan segala larangan yang sudah dibentuk atau dibuat oleh 

sekolah.54 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penanaman karakter religius di SDIT Ar-Raihan menerapkan 

pemberian informasi yang cukup jelas kepada siswa dan orang tua. 

Hal ini dimaksudkan agar bisa dilaksanakan secara baik dan teratur 

serta kesadaran dari dalam diri siswa maupun dari dalam diri orang 

tua wali siswa karena apa yang disampaikan merupakan hasil 

kesepakatan antara sekolah dan orang tua/ wali siswa. 

b. Pembuatan Kebijakan dan Peraturan 

Kebijakan dan peraturan ini penting sebagai sarana pemaksa 

diri, agar tidak mudah melupakan atau meninggalkan tugas dan 

kewajiban. Kepala sekolah membuat kebijakan-kebijakan serta 

peraturan yang dibuat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan 
                                                             

54 Darmiyati Zuchdi, Pendidikan Karakter dalam …. Hlm 178  
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bersama dengan komite, guru, karyawan maupun orang tua wali 

siswa. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah SDIT Ar-

Raihan Bantul dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan maupun 

Peraturan Dinding yang dibentuk berupa papan peraturan yang 

ditempel di dinding setiap kantor sekolah maupun ruang kepala 

sekolah.  Peraturan atau segala macam bentuk tata tertib telah disusun 

sedemikian rupa sehingga dapat mengikat dan dipatuhi oleh seluruh 

tenaga pendidik dan seluruh warga lingkungan sekolah, termasuk 

orang tua wali. 

Berdasarkan temuan penelitian komite sekolah, kepala sekolah 

bersama guru dan karyawan serta wali siswa telah merumuskan dan 

membuat aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh 

warga sekolah. Temuan peneliti ini diperoleh di ruang kantor guru 

dimana terpasang papan yang berisikan point-point kode etik yang 

harus ditepati oleh seluruh tenaga pendidik dan karyawan di SDIT 

Ar-Raihan. Kurang lebih ada 16 point yang tertuang dalam papan 

tersebut untuk menyebutkan aturan atau norma-norma sebagai 

seorang tenaga pendidik. Point-point tersebut diantaranya :55 (a) Guru 

berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi prosesdan hasil pelajaran (b) guru membimbing 
                                                             

55   Hasil Dokumentasi Data Dinding Kode Etik Guru dikantor guru pukul 10.00 
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peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-

hak dan kwajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota 

masyarakat (c) guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki 

karakteristik secara individu dan masing-masingnya berhak atas 

layanan pembelajaran (d) guru menghimpun informasi tentang 

peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses 

pendidikan (e) guru secara perseorangan atau bersama-sama secara 

terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan 

mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai 

lingkungan belajar yang efektif dan efisien sebagai peserta didik (f) 

guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi dengan 

rasa kasih saying dan  menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik 

yang diluar batas faedah pendidikan (g) guru berusaha secara 

manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat 

mempengaruhi perkembangan negative bagi peserta didik (h) guru 

secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk 

membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan 

kepribadiannya, termasuk kemampuan untuk berkarya (i) guru 

menjunjung tinggi harga diri, intrigasi, dn tidak sekali-kali 

merendahkan peserta didik lainnya (j) guru bertindak dan semua 

tindakan semua peserta didiknya secara adil (k) guru berperilaku taat 

asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak 
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peserta didik (l) guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk 

secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan 

perkembangan peserta didiknya (m) guru membuat usaha-usaha yang 

rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang 

meghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan 

keamanan (n) guru tidak boleh membuka rahasia pribadi peserta 

didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitanya dengan 

kepentingan pendidikan hukum, kesehatan, dan kemanusiaan (o) 

guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan professional 

dengan peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma social , 

kebudayaan,moral, dan agama (p) guru tidak boleh menggunakan 

hubungan dan tindakan  professional dengan peserta didik dengan 

keuntungan pribadi. 

Hal tersebut juga diperkuat dengan apa yang disampaikan 

pada hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Pak Tri yang 

menyatakan bahwa: 

Sekolah memiliki standar perilaku maupun kode etik yang 
harus ditaati oleh setiap guru, karyawan serta semua tenaga 
kerja SDIT Ar-Raihan. SDIT Ar-Raihan memiliki 2 kode etik 
yang harus dilaksanakan (1) Kode Etik dari Dinas Pendidikan 
dan (2) Kode Etik Yayasan Ar-Raihan. Selain adanya kode etik 
sekolah, sekolah juga memiliki janji pelajar yang harus ditaati 
dan dilaksanakan oleh seluruh peserta didik janji pelajar ini 
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sering disebut “Janji Siswa Islam Terpadu” janji ini merupakan 
janji dari sekolah Islam Terpadu.56 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu 

Anggi selaku koordinator guru kelas V yang menerangkan bahwa: 

Disekolah guru memiliki aturan maupun kode etik tersendiri 
aturan dan kode etik ini merupakan acuan atau patokan dalam 
kegiatan pendidikan di sekolah. Karena di sini guru sebagai 
figur yang akan dicontoh oleh setiap peserta didik. Jadi dalam 
hal berpakaian pun guru harus mentaati aturan yang sudah ada. 
Sejauh ini belum ada guru yang melanggar aturan berat. Ya 
mungkin hanya satu atau dua guru kadang ada yang terlambat 
dan ketika ada yang terlambat pun kepala sekolah ada 
komunikasi dengan beliau beliau yang terlambat. Sehingga 
ketika ada permasalahan kecil pun akan segera teratasi.57 
 
Hal ini juga diperkuat apa yang disampaikan oleh Pak 

Nurgiyanto selaku koordinator guru agama yang menyatakan sebagai 

berikut. 

Kita mempunyai aturan-aturan yang harus siswa ikuti dan 
laksanakan. Misalnya, ketika upacara harus memakai peci, ke 
masjid harus memakai peci, siswa yang masuk terlambat di 
masjid harus membuat shaf tersendiri di barisan paling 
belakang sehingga siswa semakin terbiasa. Siswa harus sampai 
di masjid sebelum adzan dikumandangkan dan mereka 
membaca Al Qur’an atau mengulang hafalannya.58 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Darmiyati 

Zuchdi. Bukunya yang menyebutkan bahwa proses pendidikan 

karakter meliputi empat prinsip salah satu prinsipnya adalah 
                                                             

56  Hasil wawancara dengan Bapak kepala sekolah, pada hari Senin 10 April 2017 di depan 
kelas Vb, jam 12.30 

57 Hasil wawancara dengan Ibu Anggi selaku koordinator guru kelas V pada tanggal 29 April 
2017 di ruang kantor guru jam 09.30 

58 Hasil wawancara dengan bapak Nurgiyanto koordinator guru keagamaan pada tanggal 8 
mei 2017  
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merumuskan kebijakan-kebijakan serta aturan yang harus ditaati dan 

disepakati oleh seluruh warga sekolah baik itu guru, karyawan, kepala 

sekolah, siswa, dan orang tua wali siswa. Sehingga ketika sudah ada 

kesepakatan dan aturan bersama harapannya akan semakin 

mempermudah dalam penanaman karakter siswa. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa SDIT Ar-

Raihan dalam penanaman karakter religiusnya juga melakukan 

pembuatan aturan maupun kode etik agar seluruh aktivitas civitas 

akademiknya terkontrol dengan baik dalam melaksanakan pendidikan. 

c. Rapat Evaluasi dan Kinerja 

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan sesuatu 

yang harus dilakukan oleh setiap organisasi. Agar tujuan dari 

organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini, 

peneliti menemukan beberapa cara sekolah dalam melakukan 

komunikasi terutama dalam komunikasi penumbuhan karakter religius 

siswanya.  

Salah satu sarana komunikasi guru di SDIT Ar-Raihan  

diantaranya adalah adanya rapat rutin setiap hari Jumat, dari mulai 

rapat semua guru hingga rapat bidang. Hal ini bertujuan untuk  

mempermudah guru untuk melaksanakan komunikasi dan melakukan 
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evaluasi terhadap kinerja maupun hasil yang sudah diperoleh selama 

satu pekan. 

Beberapa diantaranya informasi yang diperoleh dari Pak Tri  

mengungkapkan bahwa ada beberapa cara yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan tujuan dan evaluasi hasil pendidikan karakter 

religius di sekolah, diantaranya: 

Di sekolah untuk mengontrol kinerja guru dan melakukan 
evaluasi, maka setiap hari jumat diadakan kegiatan rapat. Pada 
minggu pertama seluruh guru dan karyawan melakukan rapat 
untuk evaluasi. Termasuk evaluasi pencapaian target ibadah 
peserta didik di rumah maupun di sekolah bulan sebelumnya. 
Pada Jum’at kedua, ada rapat bidang misalkan guru bidang 
IPA, Matematika, IPS dan sebagainya. Pada minggu ketiga ada 
rapat PAI yang membahas tentang tindak lanjut evaluasi 
kegiatan ibadah anak dan pencapaian target baca serta hafalan 
Al Qur’an peserta didik. Untuk siswa kelas IV-VI, target 
hafalan peserta didik adalah Juz 30 dan Juz 29. Hafalan ini 
akan diuji oleh Wafa dari Surabaya. Minggu keempat diadakan 
rapat Kelompok Kerja Guru bersama koordinator kelas 
masing-masing. Selain rapat dengan guru dan karyawan 
sekolah berusaha menjalin kerjasama yang baik dengan orang 
tua wali siswa dalam komunikasi. Pada setiap kelas, ada yang 
disebut “Pengurus Kelas” yang terdiri dari orang tua siswa. 
Jadi ketika ada event dan sebagainya orang tua pun ikut andil 
dalam kegiatan ini.59 

Hal ini juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Bu 

Anggi: 

Sekolah memiliki agenda rapat disetiap minggunya untuk 
mengontrol seberapa jauh target dan tujuan pendidikan sudah 
tercapai. Minggu pertama ada rapat evaluasi yang dilaksanakan 
oleh Guru dan Karyawan. Minggu kedua rapat bidang. Minggu 

                                                             
59  Hasil wawancara dengan Bapak kepala sekolah tanggal 10 April 2017 di depan ruang kelas 

Vb pada jam 12.30 
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ketiga rapat tim PAI dan minggu keempat rapat Kelompok 
Kerja Guru kelas. Rapat ini dilaksanakan setiap hari Jum’at. 
Selain itu guru kelas terutama koordinator guru juga menjaga 
komunikasi yang baik dengan orang tua wali siswa. Guru kelas 
dan koordinator guru memiliki semua nomor Hand Phone 
orang tua wali. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol 
kegiatan peserta didik di rumah.60 
 
Hal tersebut juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh 

Pak Nurgiyanto selaku koordinator Guru Agama: 

Pada minggu ketiga kami dari guru-guru PAI dan koordinator 
PAI mengadakan rapat rutin yang membahas tentang metode, 
evaluasi, serta strategi penguatan spiritual siswa. Beberapa 
program yang sudah dibentuk dan berjalan adalah lembar data 
Mutabaah, pembiasaan ibadah di sekolah seperti Shalat Dhuha, 
Dhuhur, Ashar, membaca Al Qur’an, pembiasaan menulis Al 
Qur’an, mengisi kultum setelah shulat Dzuhur, serta 
mengadakan kegiatan MABIT (Malam Bina Iman dan Taqwa) 
di sekolah.61 
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Darmiyati 

Zuchdi. Dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Karakter dalam 

Prespektif Teori dan Praktik”, menyebutkan bahwa proses pendidikan 

karakter meliputi empat prinsip. Salah satu prinsipnya adalah sekolah 

menginformasikan secara terus menerus tentang isi dan konten 

penanaman karakter religius. 

Berdasarkan data di atas, peneliti menyimpulkan bahwa SDIT 

Ar-Raihan menggunakan model komunikasi secara terus menerus 

                                                             
60 Hasil wawancara dengan ibu Anggi selaku koordinator guru kelas V pada tanggal 29 Maret 

2017 di Kantor Guru, pada jam 10.00 
61 Hasil wawancara dengan bapak Nurgiyanto koordinator guru agama pada tanggal 08 Mei 

2017 pukul 13.00 
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tentang isi dan target pendidikan karakter. Sekolah selalu berupaya 

mengkomunikasikan segala bentuk kekurangan serta kendala dalam 

penanaman karakter religius sehingga dapat tertanam secara baik. 

Namun tentunya setelah diadakan rapat evaluasi harus dilakukan 

tindakan yang representatif. 

d. Menjadi Guru Yang Dapat Dicontoh Siswa (Keteladanan) 

Guru sebagai pengganti sosok orang tua selama siswa berada 

di sekolah harus mampu memberikan contoh yang baik bagi para 

siswanya. Berdasarkan temuan peneliti, cara guru dalam berpakaian, 

bersikap, dan berinteraksi terhadap guru lain maupun siswa sudah 

dapat memberikan contoh bagi siswanya untuk ditiru. Peneliti 

menemukan salah satu hal yang dapat ditiru bagi siswa yaitu ketika 

tiba waktunya pelaksanaan Shalat Dhuha dan Shalat Dhuhur. Ketika 

itu semua civitas akademik segera pergi ke masjid untuk 

melaksanakan ibadah Shalat. Pada saat Shalat Dhuhur, guru juga 

bersama-sama siswa membaca Al Qur’an. Guru secara bersamaan 

juga belajar membaca Al Qur’an dengan menyamakan nada.62  

Selain hal tersebut, guru beserta karyawan SDIT Ar-Raihan 

berpakaian dengan rapi dan baik. Guru juga memberikan contoh 

kepada siswa-siswanya untuk saling bertegur sapa dan salam-

                                                             
62 Hasil Observasi lapangan pada tanggal 30 Maret 2017 di Masjid SDIT Ar Raihan Unit II 

pukul 08.00. 
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salaman di waktu pagi. Berjabat tangan sudah mulai dibiasakan yakni 

siswa perempuan bersalaman dengan ibu guru dan siswa laki-laki 

bersalaman dengan bapak guru. 

Seperti halnya diungkapkan oleh Bu Anggi selaku koordinator 

guru kelas V bahwa: 

Tenaga pendidik merupakan sebuah model nyata bagi peserta 
didik sesuai dengan kode etik guru. Maka setiap guru harus 
mampu menjadi model teladan bagi setiap peserta didik. Guru 
dituntut tidak hanya bisa menyampaikan tapi harus memberi 
contoh. Contohnya guru berpakaian rapi, bersih dan sesuai 
aturan agama Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
contoh kepada peserta didik untuk meniru setiap perilaku 
gurunya. Contoh yang lain yaitu guru tidak hanya menyuruh 
siswa mengerjakan Shalat tapi guru juga memberikan contoh 
ikut mengerjakan Shalat secara berjamaah.63 
 
Hal tersebut juga ditegaskan oleh salah satu guru kelas VI   

yang ketika itu peneliti diberikan kesempatan untuk berbicara secara 

langsung dengan beliau. Beliau mengungkapkan bahwa: 

Di sekolah sudah kita buat jadwal untuk guru yang 
membimbing peserta didik melaksanakan ibadah Dhuhur 
sekaligus membaca Al Quran sebelum Shalat. Dalam hal ini 
guru tidak hanya sekedar menyuruh peserta didik membaca Al- 
Qur’an tetapi guru bersama peserta didik secara bersama sama 
membaca Al Qur’an. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan 
mindset siswa bahwa guru memang sebagai figur bagi setiap 
peserta didik.64 
 

                                                             
63 Hasil wawancara dengan ibu anggi selaku koordinator guru kelas V pada 29 Maret 2017 di 

ruang kantor Guru pukul 09.30. 
64 Hasil wawancara dengan bapak faris selaku guru kelas VI pada tanggal 2 April 2017 di 

masjid SDIT Ar-Raihan. 
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Hal tersebut diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Pak 

Triadmoko selaku kepala sekolah: 

Dunia anak merupakan dunia dimana anak akan banyak 
meniru, maka dari itu diperlukan model-model yang baik yang 
terarah agar anak dapat meniru hal-hal yang baik. Di sekolah 
kami berusaha memberikan contoh-contoh yang baik, seperti 
adab sesama teman, bagaimana guru berpakaian, bagaimana 
guru berbahasa, bagaimana etika guru makan, etika bersalam-
salaman dan sebagainya. 65 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Darmiyati Zuchdi. Dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan 

Karakter dalam Perspektif Teori dan Praktik”, menyebutkan bahwa 

proses pendidikan karakter meliputi empat prinsip. Salah satu 

prinsipnya adalah sekolah memberikan contoh atau model teladan 

dimana guru sebagai seorang figur yang harus menjadi contoh dan 

panutan setiap siswanya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa 

sekolah juga menggunakan model penanaman karakter religius 

dengan cara pemberian model konkrit meskipun ada beberapa hal 

yang mungkin belum dapat terlaksana dengan baik untuk menjadi 

contoh yang harus ditiru oleh setiap peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, sekolah menggunakan empat 

cara penanaman karakter religius. Hal ini sesuai dengan apa yang 
                                                             

65 Hasil wawancara dengan kepala sekolah pada tanggal 10 April 2017 di depan ruang kelas V 
pukul 12.30. 
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disampaikan dalam buku Darmiyati Zuchdi yang berjudul 

“Pendidikan Karakter dalam Prespektif Teori dan Praktek”, cara 

penanaman tersebut diantaranya: (a) Memberikan informasi secara 

rasional (b) Sekolah merumuskan kebijakan  atau peraturan-

peraturan yang harus ditaati oleh setiap element pendidikan (c) 

Mengkomunikasikan secara terus menerus isi dan target pendidikan 

karakter (d) Pengembangan karakter dengan memerlukan suatu 

model nyata yang dapat ditiru setiap peserta didik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan dalam 

penanaman nilai karakter religius siswa SDIT Ar-Raihan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 
 

Gambar IV.1 

Strategi Penanaman Nilai Karakter Religius di SDIT AR-Raihan 

 
Berdasarkan gambar IV.1 di atas dapat dipahami bahwa strategi 

penanaman karakter religius yang diterapkan di SDIT Ar-Raihan dalam 

melaksanakan penanaman nilai karakter religius menggunakan lima strategi 

Memberi informasi yang baik 

Pembuatan Kebijakan dan 
Aturan 

Melakukan rapat evaluasi 

Menjadi Guru yang dapat di 
contoh (Keteladanan) 

Strategi Penanaman 
Karakter 
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diantaranya adalah 1) memberikan informasi kepada siswa dengan baik 2) 

membuat kebijakan dan peraturan yang disepakati bersama 3) melaksanakan 

rapat evaluasi setiap minggunya, dan 4) guru sebagai model teladan langsung 

oleh siswanya. 

2. Metode Penanaman Karakter Religius SDIT Ar-Raihan 

Setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki metode atau cara masing-

masing untuk menanamkan karakter religius pada siswanya. Melalui 

penanaman karakter religius inilah karakter siswa akan terbentuk. Baik 

buruknya karakter peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam hal ini 

lingkungan sekolah juga memiliki peran dalam memberikan dan mendidik 

karakter siswa yang lebih baik. 

Berikut ini beberapa metode penanaman karakter religius yang peneliti 

temukan di SDIT Ar-Raihan. 

a. Penempelan Spanduk dan Poster 

Strategi yang diterapkan di SDIT Ar-Raihan adalah dengan cara 

menempel poster maupun spanduk yang di tempat-tempat khusus seperti 

mading, bulletin, papan pengumuman tentang berbagai kebijakan yang 

selalu diganti setiap kurun waktu tertentu. Spanduk dan poster ini 

berisikan pesan-pesan moral yang telah ditempel di tempat yang strategis 

dimana peserta didik yang melewatinya akan selalu membaca spanduk 

tersebut. Jangka penggantian banner dan poster ini sendiri biasanya kurun 
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waktu 6 bulan sekali atau kondisional sesuai dengan tema kondisi suasana 

dan keadaan yang berada di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menjumpai beberapa banner 

dan poster disetiap lorong-lorong ruangan dan di papan-papan 

pengumuman yang sering dilalui siswa dalam berkegiatan sehari-hari. 

Beberapa spanduk yang ditemukan peneliti diantaranya:66 

1) Hormatilah Gurumu Karena Guru Adalah Orang Tua di Sekolah 

2) Ingat!!! Allah Maha Melihat Semua Perbuatanmu 

3) Ar-Raihan Sekolah Aman Ramah & Menyenangkan 

4) Jagalah Kebersihan Lingkungan 

5) Ilmu Itu Lebih Berharga Daripada Harta 

6) Berkelana Mencari Ilmu Membuka Jalan Menuju Surga 

7) Disiplin Waktu Ciri Orang Sukses 

8) Anak Hebat Anak Sholeh 

9) Mari Jaga Lisan 

Hal tersebut diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Pak 

Triadmoko selaku kepala sekolah: 

Dunia anak adalah dunianya visual. Anak-anak menyukai apa yang 
dia lihat apa lagi jika gambar tersebut terlihat indah. Maka akan 
menimbulkan daya tarik tersendiri oleh setiap siswanya. Itu adalah 
alasan kenapa di sekolah ini menggunakan media poster dan 
spanduk banner karena hal tersebut dirasa efektif untuk selalu 
mengingatkan peserta didik dalam pemberian nilai moral karena 
setiap peserta berjalan melintasi lorong-lorong dan papan 

                                                             
66  Hasil observasi lapangan di lingkungan sekolah pada tanggal 3 april 2017 jam 11.00. 
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pengumuman. Peserta didik akan selalu membaca spanduk tersebut 
yang berisi pesan moral sehingga peserta didik akan selalu 
diingatkan dalam setiap perbuatannya. Poster ini merupakan karya 
peserta didik yang akan diganti sesuai event atau tema yang 
diselenggarakan. Namun untuk banner dan spanduk biasanya kita 
ganti selama kurang lebih enam bulan sekali.67 

 
Hal tersebut juga lebih dikuatkan oleh Bu Anggi selaku koordinator 

guru kelas V yang membenarkan bahwa: 

Penempelan poster dan spanduk yang berisi pesan moral merupakan 
salah satu media atau sarana yang baik untuk menanamkan nilai 
karakter pada siswa. Poster yang ditempelkan pada tempat-tempat 
yang strategis akan membuat siswa selalu membaca dan 
mengingatnya sehingga akan tertanam dalam diri siswa secara baik. 
Tidak hanya itu, poster-poster yang ditempel di kelas juga 
merupakan beberapa karya dari siswa itu sendiri. Sehingga karya 
dan ekspresi siswa dapat tersalurkan.68 

 
Hal ini lebih diperkuat dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak 

Nurgiyanto bahwa: 

Penempelan spanduk poster guna menanamkan karakter cukup 
berpengaruh apalagi hal tersebut terpasang dalam lorong ataupun 
tempat yang biasa dilalui siswa. Tidak hanya pesan-pesan positif 
tetapi juga meliputi kaligrafi keindahan-keindahan Qur’an yang 
dipasang dalam masjid yang diharapkan siswa lebih bisa mencintai 
tulisan-tulisan indah Al-Qur’an.69 

 

Menurut pendapat Glock and Stark, metode penanaman karakter 

meliputi beberapa hal diantaranya adalah Cheerleading atau penanaman 

                                                             
67 Hasil wawancara dengan kepala sekolah di depan ruang kelas V pada tanggal 10 April 2017 

jam 12.30. 
68 Hasil wawancara dengan ibu Anggi selaku koordinator guru kelas V di ruang kantor guru 

pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 09.30. 
69 Hasil wawancara dengan bapak Nurgiyanto selaku koordinator guru agama pada tanggal 08 

Mei 2017 pukul 13.00. 
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karakter melalui spanduk dan poster yang ditempel pada tempat-tempat 

yang strategis di lingkungan sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian (Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi yang terlampir) dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah 

menggunakan metode penempelan poster dan spanduk. Namun hal ini 

kurang sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam teori Glock and Stark 

dalam teori glock and stark di jelaskan bahwa penggantian harus berkala 

namun di SDIT Ar-raihan tidak di lakukan penggantian berkala. Metode 

ini dalam teori Glock and Stark sering disebut dengan Cheerleading yang 

merupakan salah satu upaya penanaman nilai karakter religius peserta 

didik. 

b.  Pemberian Hadiah dan Hukuman 

Strategi ini berlandaskan pada pemikiran yang positif (Positive 

Thinking) dan menerapkan penguatan positif. Hadiah adalah memberikan 

sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan untuk kenang-

kenangan/cenderamata. Hadiah yang diberikan kepada orang lain bisa 

berupa apa saja, tergantung dari keinginan pemberi. Hadiah bisa juga 

disesuaikan dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang. 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, ditemukan bahwa ketika 

pelaksanaan upacara bendera pada tanggal 27 Maret 2017 Ibu 

Mustakimah selaku pembina upacara memberikan apresiasi berupa pujian 

kepada petugas upacara dan memberikan apresiasi kepada beberapa siswa 
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yang sudah menjuarai beberapa kejuaraan ditingkat kabupaten. Ibu 

Mustakimah memberikan penghargaan bagi beberapa siswa yang 

menjuarai kegiatan perlombaan dengan cara menyebutkan nama dan kelas 

siswa yang menjuarai perlombaan-perlombaan baik di tingkat kecamatan, 

kabupaten maupun propinsi.70 Selain itu Ibu Mustakimah juga 

memberikan apresiasi reward penguatan dan tepuk tangan kepada para 

petugas upacara yang sudah berani untuk tampil di depan siswa lain. 

Hal tersebut diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Bu 

Anggi selaku koordinator guru kelas V: 

Kita selalu memberikan apresiasi terhadap siswa-siswa yang 
berprestasi. Dengan harapan apresiasi ini akan memacu semangat 
dan motivasi untuk teman-temannya sehingga yang lain pun akan 
mengejar prestasi-prestasi mereka. Untuk kelas bawah, yaitu kelas 1 
sampai 3, sistem apresiasi tidak hanya dengan pujian tapi 
menggunakan bintang. Tapi untuk yang kelas atas kita gunakan 
pujian dan pemberian piala ketika upacara bendera apabila piala itu 
mewakili sekolah.71 

 
Hal tersebut juga diperkuat terhadap apa yang disampaikan oleh 

kepala sekolah yang menyampaikan bahwa: 

Kita selalu memberikan apresiasi terhadap siswa yang berprestasi. 
Bahkan tidak hanya berprestasi tetapi juga melakukan kebaikan. 
Misalkan ada siswa yang menolong temannya, guru akan datang 
dan memberikan pujian serta penguatan moral terhadap peserta 
didik tersebut bahwa apa yang dilakukan tersebut sudah benar dan 
sesuai tindakan.72 

                                                             
70 Observasi lapangan kegiatan Upacara Bendera pada hari senin 27 April 2017 di lapangan 

upacara SDIT Ar Raihan UNIT II jam 08.00. 
71 Hasil wawancara dengan Ibu Anggi koordinator guru kelas V di kantor guru pada tanggal 

29 Maret 2017 jam 09.30. 
72  Hasil wawancara dengan k.epala sekolah di depan ruang kelas V pada tanggal 10 April 

2017 jam 12.30. 
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Hal tersebut juga dipertegas apa yang disampaikan oleh Pak 

Nurgiyanto bahwa: 

Pemberian pujian dilakukan oleh sekolah. Pujian-pujian itu 
ditunjukkan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi setiap 
siswa agar selalu meningkatkan prestasi bagi setiap siswa. Selain 
pujian, bagi siswa yang berprestasi baik ditingkat kabupaten 
maupun provinsi akan diberikan hadiah tersendiri yang diberikan 
langsung ketika kegiatan upacara maupun kegiatan-kegiatan yang 
lainnya.73 

 
Apa yang disampaikan kepala sekolah dan Bu Anggi tersebut juga 

diperkuat oleh Ilham, siswa kelas Vc yang menyatakan bahwa: Kalau ada 

yang juara biasanya diumumkan pas upacara lalu diberi piala. Jenis 

kejuaraan apa pun, jika mewakili sekolah selalu diumumkan ketika 

upacara bendera setiap hari Senin. Agar semua teman-teman mengetahui 

bahwa ada teman-teman perwakilan sekolah yang meraih juara.74 

Hal ini sesuai dengan penjelasan Glock and Stark tentang metode 

penanaman karakter yang meliputi beberapa hal diantaranya adalah 

pemberian pujian serta hadiah bagi siswa yang meraih prestasi dengan 

baik. Pemberian pujian dan hadiah ini diharapkan akan ditiru oleh rekan-

rekannya atau lebih sering disebut fastabiqul qhoirot atau berlomba-

lomba dalam kebaikan. 

                                                             
73 Hasil wawancara dengan Bapak Nurgiyanto selaku koordinator guru agama di masjid pada 

tanggal 08 Mei 2017 jam 13.00. 
74 Hasil wawancara dengan M. Nail Ilham siswa kelas Vc di Masjid SDIT Ar-Raihan pada 

tanggal 30 Maret 2017 pada jam 09.30. 
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Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa SDIT Ar-

Raihan dalam penanaman nilai karakter religius juga menggunakan 

strategi pemberian reward. Menurut pemikiran Glock and Stark hal ini 

sering disebut pemberian pujian dan hadiah untuk memberikan stimulus 

terhadap siswa lainnya agar mengejar mimpi dan berprestasi. 

c. Penegakan Kedisiplinan 

Penegakan kedisiplinan suatu metode yang pada dasarnya ingin 

menegakkan kedisiplinan dan melakukan pembiasaan pada siswa untuk 

rutin melakukan sesuatu yang bernilai moral. Misalnya mengucap salam 

kepada guru, bahkan kepada teman dan setiap orang yang dijumpai. 

Berdasarkan hasil temuan peneliti, ditemukan bahwa terdapat 

banyak pembiasaan yang dilakukan di sekolah diantaranya seperti adab 

masuk kelas dengan tertib dan rapi. Siswa masuk kelas dengan cara 

berbaris rapi dan memasuki kelas secara rapi dan satu persatu. Adab 

makan yaitu ketika siswa berbaris rapi antri untuk mengambil makan. 

Setelah selesai makan, siswa mencuci piring secara sendiri-sendiri di 

tempat yang sudah disediakan dan tertib antri. Adab beribadah di masjid, 

adab membaca meletakkan dan membawa Al Quran secara baik dan 

benar.75 

                                                             
75 Hasil observasi lapangan di kelas V proses makan siang pada tanggal 4April 2017 di ruang 

kelas V a, b, c jam 11.40. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Anggi didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Ada beberapa pembiasaan-pembiasaan yang dilaksanakan di 
sekolah. Seperti halnya bersalaman ketika pagi hari datang ke 
sekolah dan pulang sekolah, Shalat Dhuha, berbaris rapi dan antri 
ketika memasuki kelas dan mengambil makan siang, masuk masjid 
dan membaca Al Qur’an sebelum Shalat Dhuhur serta 
membiasakan adab makan siang dengan baik.76 

 
Hal tersebut juga diperkuat dengan yang disampaikan koordinator 

guru agama yang menyampaikan hal berikut: 

Di sekolah kita biasakan anak-anak membaca Al- Qur’an. Setelah 
selesai makan siang, anak-anak harus masuk masjid sebelum jam 
11.50 WIB dan langsung membaca Al Quran. Bagi anak-anak atau 
peserta didik yang masuk lebih dari jam 11.50 maka mereka harus 
membuat shaf tersendiri dibagian paling belakang agar tidak 
tercampur dengan mereka yang sudah masuk sebelum jam 11.50. 
Setelah selesai Shalat Dhuhur berjamaah, dzikir, doa dan kultum 
maka siswa yang berada di barisan paling belakang atau terlambat 
harus membaca Al Qur’an terlebih dahulu agar sama-sama 
mendapat pahala. Dan ini bukan hukuman melainkan pembiasaan 
agar siswa bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk 
melaksanakan ibadah.77 
 
Hal tersebut juga dikuatkan oleh Pak Tri selaku kepala sekolah 

yang menyampaikan bahwa: 

Setiap pagi siswa selalu disambut oleh guru-guru terutama guru 
yang bertugas untuk menyambut peserta didik di gerbang sekolah 
lalu saling bersalam-salaman. Kami selalu membiasakan untuk 
siswa putra bersalaman dengan bapak guru dan siswa putrid 
bersalaman dengan ibu guru hal ini kami terapkan agar siswa 
belajar dari sejak usia dini untuk tidak berjabat tangan atau saling 

                                                             
76 Hasil wawancara dengan Bu Anggi koordinator guru kelas V di ruang kantor guru pada 

tanggal 29 Marert 2017 jam 09.30. 
77 Hasil wawancara dengan Bapak Nurgiyanto koordinator guru agama di masjid SDIT unit II 

tanggal 13 Mei pukul 13.00. 
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menyentuh yang bukan menjadi muhrimnya. Adab makan dan 
minum selalu kita tanamkan dan masuk kelas siswa harus berbaris 
dngan rapi agar tertib dan rapi.78 

 
Hal ini menurut pendapat Glock and Stark, penanaman karakter 

meliputi beberapa hal diantaranya adalah pembiasaan penegakan 

kedisiplinan atau sering disebut Forced Formality agar siswa mulai 

terbiasa dengan perilaku-perilaku kedisiplinan. Sehingga dimanapun 

siswa berada siswa akan melaksanakan sifat kedisiplinan yang sudah 

tertanam dalam diri siswa. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa SDIT Ar-Raihan 

juga menggunakan metode penegakan kedisiplinan yang disebut Forced 

Formality atau penegakan kedisiplinan untuk menegakkan kedisiplinan 

dan melakukan pembiasaan yang bernilai moral kepada setiap peserta 

didiknya. 

d. Penguatan Nilai Moral 

Pada hakekatnya hampir sama dengan cheerleading, tetapi tidak 

hanya mengandalkan poster maupun spanduk tetapi juga menggunakan 

segala sesuatu terkait pendidikan karakter misalnya pelatihan, introduksi, 

sambutan kepala sekolah pada upacara dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian sekolh juga menggunakan metode 

penguatan nilai moral. Sebagaimana dilihat pada saat upacara, Bu 

                                                             
78 Hasil wawancara dengan kepala sekolah SDIT Ar- Raihan di depan ruang kelas V pada 

tanggal 10 April 2017 pukul 12.30 
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Mustakimah selaku pembina upacara memberikan penguatan moral  

sebagai berikut : 

Ibu memberikan apresiasi yang luar biasa pada petugas upacara hari 
ini. Meskipun belum terlalu baik tetapi anak-anak sudah mulai 
berani menjadi petugas upacara. Beberapa hal yang ibu ingin 
sampaikan diantaranya tentang tiga cara agar kita di senangi teman. 
Bagaimana agar kita disenangi teman? 3 hal yang harus anak-anak 
terapkan agar disenangi oleh teman diantaranya: Membuat diri 
sendiri aman bagi teman, membuat orang lain bahagia terhadap diri 
peserta didik, membuat diri peserta didik agar menjadi pribadi yang 
bermanfaat bagi temannya. 79 

Hal tersebut diperkuat juga dengan apa yang disampaikan oleh Bu 

Anggi. Beliau menyampaikan bahwa: 

Penguatan-penguatan moral tidak cukup dengan poster dan 
sebagainya. Melainkan anak-anak harus selalu selalu dan selalu 
diingatkan agar siswa selalu tertanam moral yang baik. Penguatan 
moral itu selain disampaikan pada kesempatan-kesempatan terbuka 
seperti upacara, kultum, dan kegiatan sekolah lainnya, juga 
diterapkan disetiap pembelajaran. Dalam pelajaran akan selalu 
dikaitkan dengan contoh konkrit kehidupan sehari hari. Penguatan 
moral melalui kegiatan pembelajaran juga cukup efektif untuk 
meningkatkan tingkat moralitas anak.80 
 
Selain itu apa yang disampaikan oleh kepala sekolah juga lebih 

diperkuat oleh Bu Anggi dan hasilnya diantaranya adalah: 

Pembiasaan-pembiasaan cara berperilaku peserta didik harus selalu 
diawasi dan diingatkan. Karena usia peserta didik kini berbeda 
dengan peserta didik jaman dulu. Dizaman modern ini lebih susah 
dalam mendidik anak. Maka dari itu harus selalu diingatkan dan 
ditegur apabila siswa melakukan kesalahan. Contohnya apabila 
anak buang sampah sembarangan dan ada guru yang melihat maka 
guru akan mendatangi anak tersebut dan meminta anak tersebut 

                                                             
79 Hasil observasi pada kegiatan upacara bendera pada tanggal 27 Maret 2017 pukul 08.00. 
80 Hasil wawancara dengan koordinator guru kelas di ruang kantor guru pada tanggal 29 

Maret 2017 jam 09.30. 
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untuk membuang sampah di tempatnya. Selai itu guru memberikan 
masukan-masukan positif, memberikan gambaran tentang buang 
sampah sembarangan dan lain sebagainya. Sehingga dengan teguran 
dan masukan tersebut diharapkan akan selalu diingat oleh siswa dan 
tidak pernah diulangi lagi di manapun tempatnya.81 
 
Hal ini sesuai dengan pemikiran Glock and Stark yang menyatakan 

bahwa metode penanaman karakter meliputi beberapa hal diantaranya 

adalah Traits of the Mouth atau penguatan nilai moral yang tidak hanya 

mengandalkan poster maupun spanduk atau media yang lainnya tetapi 

secara langsung memberikan teguran dan masukan kepada siswa untuk 

melakukan sesuatu kebenaran. 

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa SDIT Ar-

Raihan dalam penanaman moral menggunakan metode penguatan nilai 

moral kepada siswa yang dalam teori Glock and Stark sering disebut 

dengan Traits of the Mouth atau memberikan penguatan-penguatan moral 

melalui segala bentuk pertemuan dan keadaan. Hal ini terbukti dari hasil 

wawancara dan observasi kegiatan upacara di lapangan. 

e. Bimbingan dan Konseling Religius 

Di negara-negara barat mewajibkan setiap guru bimbingan dan 

konseling adalah lulusan dari psikologi. Namun tidak hanya sekedar 

psikologi tetapi juga merupakan model hidup (Uswatun Khasanah) yang 

                                                             
81 Hasil wawancara dengan kepala sekolah SDIT Ar-Raihan di depan ruang kelas V tanggal 

10 April 2017 jam 12.30 
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bisa dicontoh setiap tindak tanduk perilaku dan ucapannya oleh siswa-

siswanya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, SDIT Ar-

Raihan memiliki tenaga pendidik yang memang lulusan dari jurusan 

Psikologi. Tenaga pendidik ini dijadikan guru yang khusus untuk 

menangani siswa-siswa yang terindikasi bermasalah. Sehingga siswa-

siswa yang terindikasi bermasalah akan dapat diatasi sejak dini. 

Berdasarkan hasil temuan penelitian saat wawancara dengan Bu 

Anggi didapatkan data bahwa: 

Sekolah bekerjasama dengan lingkungan sekolah untuk menjaga 
dan meningkatkan moral dan psikologi anak. Diantaranya pada 
upacara 17 Agustus tahun 2016 yang lalu kita mengambil pembina 
upacara dari Polsek Trirenggo untuk memberikan penyuluhan 
bahaya kenakalan anak. Selain itu, guru membuka diri terhadap 
siswa-siswanya yang ingin berkeluh kesah, curhat dan sebagainya. 
Sehingga semua permasalahan anak akan dicari solusinya dengan 
cepat. Agar peserta didik tidak melampiaskan ke hal-hal negatif.82 

 
Hal tersebut juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh 

Rosyid, siswa kelas VB yang menyatakan bahwa: 

Kalau ada masalah yang berat dengan teman lalu tidak bisa 
diselesaikan sendiri biasanya guru turut andil menyelesaikan 
masalahnya. Misalnya berantem dengan teman, tidak mau saling 
memaafkan akan dibantu dengan guru agar saling memaafkan dan 
tidak bermusuhan lagi. 

 
Hal tersebut juga diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh 

kepala sekolah yang menyampaikan bahwa: 
                                                             

82 Hasil wawancara dengan ibu Anggi koordinator guru kelas V di ruang kantor guru pada 
tanggal 29 maret 2017 jam 09.30. 
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Di SDIT Ar-Raihan kita mempunyai guru yang memang lulusan 
Psikologi. Harapannya dengan adanya guru lulusan psikologi ini 
sekolah dapat mendeteksi lebih awal tentang gejala kenakalan anak-
anak. Pengawasan terhadap anak di sekolah memang selalu kita 
pantau. Kita menjalin kerjasama yang cukup baik dengan orang tua 
wali siswa dan berbagai lembaga lingkungan sekolah. Pada upacara 
17 Agustus tahun lalu kita mengundang Kapolsek. Guru-guru selalu 
diarahkan untuk dekat dengan siswa agar siswa merasa nyaman 
ketika hendak bercerita dan berkeluh kesah sehingga segala macam 
bentuk permasalahan anak dapat tertampung dan terselesaikan 
dengan baik.83 

 
Hal ini sesuai dengan pendapat Glock and Stark yang menyatakan 

bahwa metode penanaman karakter meliputi beberapa hal diantaranya 

adalah pemberian bimbingan dan konseling bagi siswa-siswa yang 

terindikasi mempunyai maslah atau yang sudah bermasalah. Sehingga 

peserta didik bisa lebih diarahkan untuk menjadi yang lebih baik.  

Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa sekolah memiliki 

guru psikologi dan memberikan bimbingan-bimbingan serta penyuluhan 

terhadap siswa-siswanya sehingga ketika ada permasalahan dari siswa 

akan segera terselesaikan. Hal ini membuktikan bahwa sekolah 

menggunakan metode bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan 

permasalah siswa dan memberikan penguatan moral terhadap siswa-

siswanya. 

 

 

                                                             
83  Hasil wawancara dengan kepala sekolah di depan ruang kelas V pada tanggal 10 

April 2017 jam 12.30. 
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f. Pembiasaan hal-hal yang Baik 

Pembiasaan-pembiasaan hal positif juga di lakukan di SDIT Ar 

Raihan Banul. Kebiasaan-kebiasaan yang di tanamkan adalah kebiasaan 

etika seharihari yang harus di lakukan di lingkungan sekolah maupun 

dirumah. 

Pembiasaan-pembiasaan yang di lakukan di SDIT Ar Raihan di 

antaranya bersalam-salaman dengan guru, berbaris dan masuk kelas 

secara rapi, menambah hafalan Juz 29, Shalat dhuha, makan bersama 

secara baik dan rapi, Shalat dhuhur berjamah, Shalat asar berjamaah, 

tadarus qur’an. Hal ini di terapkan di SDIT Ar Raihan agar siswa 

memiliki kebiasan-kebiasaan yang baik di lingkungan rumah dan sekolah. 

Kebiasaan tersebt di lakukan secara terus menerus dan berulangkali 

sehingga siswa sudah memiliki kesadaran diri melaksanakan semua 

kegiatan tanpa paksaan. 

Seperti halnya di ungkapkan oleh Bapak Triadmoko selaku kepala 

sekolah mengungkapkan bahwa : 

Di sekolah sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus di 
laksanakan oleh setiap warga sekolah baik itu siswa, guru, maupun 
karyawan. Kebiasaan siswa yang sudah berjalan dengan baik seperti 
Shalat dhuha, baca qur’an sebelum dhuhur, Shalat dhuhur 
berjamaah, Shalat ashar berjamaah bagi siswa kelas atas.84 

                                                             
84  Hasil wawancara dengan bapak Triadmoko di halaman kelas V pada tanggal 10 

April 2017 . 
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Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Nurgianto selaku 

koordinator Guru Agama : 

Kebiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah diantaranya Shalat 
berjamaah membaca qur’an adab makan dan minum  dengan baik 
selalu berperilaku baik, berbusana rapid an bersih, bersalam-
salaman dengan guru.85 

Hal tersebut juga di kuatkan oleh Ibu Anggi selaku coordinator guru 

kelas V yang menyampaikan bahwa :  

Pembiasaan pembiasaan yang di terapkan untuk peserta didik di 
mulai ketika siswa memasuki halam sekolah hingga siswa pulang 
kerumahnya masingmasing. Dimulai dari bersalam-salaman dengan 
guru, berbaris rapi memasuki kelas, Shalat dhuha, menambah 
hafalan, adab makan, tadarus Shalat dhuhur dsb. Kebiasaan ini di 
tanmkan agar siswa terbiasa berperilaku baik di rumah dan 
sekolah.86 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa SDIT Ar 

Raihan dalam penanaman nilai karakter religius menggunakan metode 

pembiasaan. Dimana pembiasaan yang dilakukan di antaranya adalah 

bersalaman dengan guru, tertib masuk kelas, menambah hafalan, 

berpakaian rapid an syar’i membiasakan adab makan dengan bik, tadarus 

qur’an Shalat berjamaah dan penyampaian kultum. 

                                                             
85  Hasil wawancara dengan Bapak Nurgiyanto di masjid SDIT Ar Raihan pada 

tanggal 13 mei 2013. 
86  Hasil wawancara dengan ibu anggi di Ruang guru SDIT Ar Raihan UNIT II pada 

tanggal 29 Maret 2017. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan bahwa 

strategi yang digunakan dalam penanaman nilai karakter Religius siswa 

SDIT Ar-Raihan dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2 

Metode Penanaman Nilai Karakter Religius di SDIT Ar-Raihan Bantul 

Berdasarkan gambar IV.2 di atas dapat disimpulkan bahwa metode 

penanaman nilai karakter religius yang diterapkan di SDIT Ar-raihan dalam 

melaksanakan penanaman nilai karakter religius menggunakan lima metode 

diantaranya adalah 1) penempelan spanduk dan poster 2) pemberian hadiah 

dan hukuman 3) penegakan kedisiplinan 4) penguatan nilai moral 5) 

pemberian bimbingan dan konseling 6) Pembiasaan halhal baik. 

Metode Penanaman Nilai 
Karakter Religius 

Penempelan Spanduk dan 
Poster 

Pemberian Hadiah dan 
Hukuman 

Penegakan kedisiplinan 

Penguatan Nilai Moral 

Pemberian Bimbingan 
dan Konseling 

Pembiasaan hal-hal yang 
baik 
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B. Religius Siswa SDIT Ar-Raihan 

Kualitas religius siswa di SDIT Ar-Raihan dapat dilihat dari beberapa 

indikator sebagai berikut 1) mengimani rukun iman 2) sudah tumbuhnya sikap 

amr ma’ruf nahi munkar 3) Perasaan sebagai pribadi yang beragama 4) 

memiliki pengetahuan ilmu fiqih, sejarah islam, Qur’an hadits dan aqidah 

akhlak 5)memiliki motivasi sosial yang besar. 

1. Mengimani Rukun Iman 

Dalam kehidupan sehari-hari siswa tidak terlepas dari proses 

keimanan terhadap ajaran rukun iman. Dalam keseharian siswa siswa di 

bimbing melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah untuk mengimani 

rukun iman melalui contoh-contoh kegiatan keseharian siswa. Guru selalu 

mengingatkan kepada siswa bahwa setiap perilaku-perilaku siswa selalu 

diawasi oleh Allah melalui malaikat-malaikat Allah sehingga siswa bisa 

meniru Akhlak Rosulullah SAW melalui wahyu yang diberikan kepada 

Rosul. Rukun iman sendiri terdiri atas 6 hal yang harus diimani oleh 

setiap orang diantaranya adalah: (a) Iman kepada Allah, (b) Iman kepada 

malaikat Allah (c) Iman kepada rosul Allah (d) Iman kepada kitab-kitab 

Allah (e) Iman kepada hari kiamat (f) Iman kepada qodho dan qodr 

(Takdir Allah). 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa siswa-

siswa SDIT Ar-Raihan memiliki sifat merasa yakin akan adanya Allah. 

Hal ini diyakini dengan Allah selalu melihat dan mengawasi setiap orang 
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melalui malaikat yang diutus untuk mengawasi segala macam perilaku 

setiap orang. Seperti halnya diungkapkan oleh Ilham bahwa: 

Yakin bahwa Allah itu ada, dan Allah tahu tentang apa yang kita 
perbuat karena kita selalu diawasi oleh para malaikat Allah yang 
ditugaskan untuk mengawasi, mencatat amal baik dan buruk kita. 
Malaikat yang mencatat amal baik dan buruk kita adalah Malaikat 
Roqib dan Atid.87 

  
Tidak hanya Ilham yang mengungkapkan hal tersebut tetapi hal 

serupa juga dinyatakan oleh Rosyid siswa kelas VB yang menyampaikan 

bahwa: 

Aku yakin bahwa Allah itu ada. Cara saya meyakini adalah bahwa 
Allah melihat segala apa yang diciptakannya misalnya melihat 
pemandangan alam. Membaca atau mendengarkan kisah-kisah 
cerita Nabi. Selain menghafal nama malaikat saya juga hafal 
dengan nama-nama nabi. Dulu diajarkan ketika TPA dengan cara 
dinyanyikan.88 

 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Roza Nanda siswa kelas VB. 

Roza Nanda atau siswa yang biasa dipanggil dengan sebutan Nanda ini 

mengungkapkan bahwa dia mempercayai adanya Allah. Nanda juga 

mengungkapkan bahwa memang semua yang beragama Islam harus 

mempercayai adanya Allah. Dia juga menambahkan bahwa banyak cara 

yang bisa digunakan untuk meyakini bahwa adanya Allah dan malaikat 

melalui melihat ciptaannya, mendengar kisah-kisah dipengajian tentang 

                                                             
87 Hasil wawancara dengan M. Nail Ilham siswa kelas Vc di masjid pada tanggal 30 Maret 

2017 jam 09.30. 
88  Hasil wawancara dengan Rosyid siswa kelas Vb di Perpustakaan pada tanggal 3 April 

2017 jam 09.30. 
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malaikat dan nabi, melihat keagungan Allah melalui ciptaan-ciptaan dan 

bencana alam yang terjadi.89 

Hasil penelitian di atas  sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Glock and Stark bahwa konsep Religius akan meliputi beberapa dimensi 

salah satunya adalah dimensi Religius Belief yaitu dimensi dimana siswa 

menerima hal-hal yang dogmatik dalam agamanya. Misalnya dalam 

agama Islam, dimensi keyakinan ini tercakup dalam rukun iman. 

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa 

SDIT Ar-Raihan sudah meyakini akan adanya rukun iman yang 

diantaranya adalah, iman kepada Allah, Iman kepada Nabi dan Rosul, 

Iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, serta iman 

kepada qodho dan qodr atau takdir Allah. Dari kesimpulan ini bisa 

dikatakan bahwa siswa telah sampai pada dimensi Religius Belief. 

2. Amr Ma’ruf Nahi Munkar 

Amr Ma’ruf Nahi Munkar adalah dimensi di mana siswa SDIT Ar-

Raihan Bantul melaksanakan segala apa yang menjadi perintah Allah dan 

menjauhi segala bentuk larangannya. Siswa mengetahui apa yang harus 

dan boleh dikerjakan serta mengetahui apa saja yang tidak boleh 

dilakukan sebagai umat Islam yang baik. 

                                                             
89 Hasil wawancara dengan Roza nanda siswa kelas Vb di perpustakaan pada tanggal 3 April 

2017 jam 09.45. 
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Berdasarkan hasil observasi selama mengikuti kegiatan di sekolah, 

peneliti menemukan beberapa pembiasaan-pembiasaan yang sudah 

tertanam dalam diri siswa. Secara sadar setiap siswa setiap di sekolah 

mengikuti kegiatan-kegiatan dengan baik. Kegiatan tersebut mulai dari 

melaksanakan Shalat Dhuha, membaca Al Qur’an sebelum Shalat 

Dhuhur, Shalat Dhuhur berjamaah, Shalat Ashar berjamaah dan hafalan 

Qur’an Juz 29. Secara sadar kegiatan itu berjalan tanpa guru 

mengingatkan. Jika memang sudah waktunya melaksanakan ibadah, 

siswa segera mengambil air wudhu dan memasuki masjid. Sesampainya 

di masjid, siswa membaca Al Qur’an sambal menunggu adzan 

dikumandangkan. Setelah adzan dikumandangkan, siswa mengumpulkan 

Al Qur’an di samping lalu melaksanakan Shalat sunah. Setelah 

melaksanakan Shalat Dhuhur, petugas yang sudah dijadwalkan segera 

naik ke mimbar untuk memberikan kuliah tujuh menit atau KULTUM. 

Kegiatan ditutup dengan keluar secara tertib mulai dari barisan paling 

depan.90 

Berdasarkan hasil dokumentasi, peneliti menjumpai bahwa 

kegiatan-kegiatan yang sudah dibiasakan di sekolah tidak hanya 

dilaksanakan di sekolah. Kegiatan itu sudah diterapkan di rumah sesuai 

apa yang diajarkan di sekolah. Dalam lembar Mutabaah, siswa mengisi 

kegiatan siswa selama di rumah dari mulai kegiatan ibadah sehari-hari 
                                                             

90 Hasil observasi lapangan kegiatan ibadah dii masjid tanggal 4 April 2017 jam 11.50-12.30. 
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sampai hal-hal kemandirian siswa. Terdapat 22 point yang harus diisi 

oleh siswa setiap harinya. Daftar Mutabaah ini sebagai salah satu bahan 

pertimbangan ataupun kegiatan evaluasi oleh tim keagamaan untuk 

melakukan langkah atau tindakan lainnya. Apakah siswa sudah mencapai 

target atau belum.91 

Hal ini juga diungkapkan oleh Mix Tado siswa kelas VA yang 

menyatakan bahwa: 

Kegiatan di sekolah biasanya masuk kelas dengan tertib lalu ke 
masjid melaksanakan ibadah Shalat Dhuha secara berjamaah, 
kemudian makan, membaca Al Qur’an, Shalat Dhuhur, Kultum, 
dan dilanjutkan BTAQ (Baca Tulis Al Qur’an) jika ada. Kalau hari 
libur, nanti Shalat Dhuha dan baca Al Qur’an dan mengulang 
hafalan tetep dilaksanakan di rumah dan nanti mengisi didaftar 
Mutabaah.92 

 
Hal serupa juga disampaikan oleh Farah Raihanatul, siswa kelas VB 

yang menyatakan bahwa: 

Ada banyak sekali kegiatan di sekolah. Pagi saatnya Shalat Dhuha 
setelah itu makan siang, membaca Al Qur’an, Shalat jamaah, 
BTAQ, dan hafalan.  Kalau di rumah biasanya setiap Maghrib, Isya, 
Subuh bisa jamaah di masjid tapi kalau Dhuhur dan Ashar sendiri di 
rumaah.93 

  
Hal ini juga disampaikan oleh Ahda Afif Musyafa siswa kelas VC 

yang menyampaikan bahwa Ahda melaksanakan Shalat lima waktu di 

rumah dan Shalat-Shalat sunah lainnya di rumah baik secara jamaah 

                                                             
91 Hasil observasi dan dokumentasi Lembar Mutabaah siswa pada 8 April 2017. 
92 Hasil wawancara dengan Mix Tado siswa kelas VA di perpustakaan tanggal 4 April 2017 

jam 09.30. 
93 Hasil wawancara dengan Farah Raihanatul siswi kelas VB di perpustakaan pada tanggal 3 

April 2017. 
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maupun secara munfarid. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, Ahda 

melanjutkan dengan mengisi lembar Mutabaah yang sudah diberikan oleh 

guru untuk diisi dan ditandatangani setiap akhir bulannya. 

Hasil penelitian di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Glock 

and Stark bahwa konsep Religius akan meliputi beberapa dimensi salah 

satunya hal yang sesuai dengan hasil penelitian di atas adalah dimensi 

Religius Practice yaitu dimensi siswa menerapkan segala bentuk 

kewajiban yang ada dalam Agama Islam. Lebih tepatnya siswa 

melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang 

dilarang oleh Allah seperti menjalankan Shalat wajib dan sunah, 

membaca Al Qur’an, melaksanakan puasa, berdo’a, serta memberikan 

salam kepada sesama teman dan kepada guru. 

Berdasar data yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat disimpulkan 

bahwa siswa kelas V SDIT Ar-Raihan sudah mencapai pada dimensi Amr 

Ma’ruf Nahi Munkar yaitu di mana dimensi sudah mampu diterapkan 

pada segala bentuk kewajiban yang ada dalam Agama Islam. Terutama 

dalam menegakkan ajaran-ajaran Agama Islam dari mulai Shalat 5 waktu, 

Shalat sunah, tilawah Al Quran berdzikir dan berdoa, serta berpuasa. 

3. Perasaan dalam Keberagamaan 

Perasaan-perasaan dalam keberagamaan merupakan pengalaman 

dan penghayatan beragama yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-

pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan siswa. Baik 
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itu pengalaman yang bersifat buruk maupun perasaan-perasaan bahagia 

yang pernah dialami oleh siswa ketika mendapat kebahagiaan dari 

perbuatannya. Misalnya siswa merasa takut, cemas, khawatir ketika 

melakukan sebuah kesalahan ataupun berbuat dosa. Sedangkan siswa 

merasa senang, bangga dan bahagia ketika bisa menolong teman, merasa 

do’anya dikabulkan oleh Allah dan lain sebagainya. 

Seperti diungkapkan oleh Hanif siswa kelas V Musa siswa ini 

mengungkapkan bahwa: siswa merasa takut kalau punya masalah, merasa 

bersalah, tidak tenang di hati kalau masalah itu belum terselesaikan dan 

belum dimaafkan. Terlebih jika memang masalah itu dirasa besar 

terkadang siswa merasa sangat sedih dan harus cerita keorangtua agar 

membantu permasalahan yang sedang ia alami.94 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Roza Nanda siswa kelas VB 

yang  mengungkapkan bahwa: takut berbuat salah dan dosa, karena saya 

merasa diawasi Allah melalui malaikat dan jika berbuat salah hati rasanya 

was-was tidak tenang. Karena sudah berbuat dosa.95 

Hal ini diperkuat dengan apa yang telah disampaikan Rosyid. 

Rosyid merasa was-was bingung dan memiliki rasa keresahan yang tinggi 

apabila Rosyid mempunyai suatu permasalah yang cukup berat baik di 

                                                             
94 Hasil wawancara dengan Hanif siswa kelas V Musa di perpustakaan pada tanggal 6 April 

2017 jam 9.30. 
95 Hasil wawancara dengan Rozananda di perpustakaan pada tanggal 6 April 2017 jam 9.45. 
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sekolah maupun di rumah. Terkadang sampai terbawa ke mimpi jadi tidur 

terasa tidak nyenyak dan tidak nyaman.96 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut siswa SDIT Ar-Raihan 

memiliki kecenderungan rasa takut yang kuat. Apabila siswa melakukan 

kesalahan karena dalam diri mereka sudah tertanam segala tindak tanduk 

perbuatan mereka selalu diawasi oleh Allah melalui malaikat Allah yang 

selalu bertugas mencatat amal baik dan amal buruk setiap orang. 

Hasil penelitian di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Glock 

and Stark bahwa konsep Religius akan meliputi beberapa dimensi salah 

satunya hal adalah dimensi Religius Feeling. Religius Feeling yaitu 

dimensi di mana siswa mempunyai pengalaman dan penghayatan 

beragama yaitu melalui perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman 

keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan siswa. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa kelas V SDIT Ar-Raihan 

mencapai dimensi Religius Feeling atau dimensi perasaan dan 

pengalaman-pengalaman yang pernah dialami dan pernah dilakukan. Baik 

itu perbuatan baik, maupun perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh 

masing-masing siswa. 

 

 

                                                             
96 Hasil wawancara dengan Rosyid siswa kelas Vb di perpustakaan pada tanggal 7 April 2017 

jam 09.30. 
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4. Pengetahuan Keagamaan 

Siswa SDIT Ar-Raihan memahami ajaran-ajaran Agama Islam 

terutama ajaran ajaran dari kitab suci Al Qur’an dan hadits dan aturan-

aturan lain dalam Agama Islam. Peneliti mengamati dalam kegiatan 

pembelajaran berjalan dengan baik dan tertib. Siswa memperhatikan apa 

yang dijelaskan oleh bapak ibu guru yang sedang mengajar. 

Selain dalam kegiatan belajar mengajar, siswa setelah selesai ibadah 

Shalat Dhuhur juga menyampaikan kultum atau kuliah tujuh menit. Siswa 

yang bertugas memberikan materi-materi fiqih yang sudah mempelajari 

dari buku yang tersedia di perpustakaan maupun buku agama yang ada di 

masjid SDIT Ar-Raihan. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Rosyid siswa 

kelas VB. Ketika itu, ia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti tentang kepengetahuannya tentang keagamaan. 

Rukun Islam itu ada 5: membaca Syahadat, melaksanakan Shalat, 
melaksanakan puasa, membayar zakat, naik haji bila mampu. 
Malaikat ada 10, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan, 
Jibril, Mikail, Izroil, dan Isrofil. Iman kepada kitab-kitab Allah 
yaitu Zabur, Taurot, Injil dan Al Qur’an sebagai penyempurna 
kitab.  Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.97 
Hal serupa juga dikatakan oleh Ahda Afif M. siswa kelas V yang 

dapat menjawab pertanyaan dengan baik: 

Rukun Islam ada 5: Syahadat, Shalat, puasa, zakat, naik haji. 10 
nama malaikat Allah yaitu Jibril, Mikail Isrofil, Izroil, Munkar, 

                                                             
97 Hasil wawancara dengan Rosyid siswa kelas Vb di perpustakan tanggal 7 April 2017 jam 

9.30. 
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Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Kitab Allah ada 4 tapi lupa 
diturunkan pada siapa saja. Mengerjakan perintahnya seperti Shalat, 
menolong orang, berbuat baik, kalau yang dilarang seperti mencuri, 
minum minuman keras, berbohong, nyontek.98 
 
Hal serupa juga dikuatkan oleh Hanif yang menyatakan bahwa: 

Tugas-tugas malaikat Izroil mencabut nyawa, Isrofil meniup 
trompet, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menuunkan hujan dan 
rizki, Munkar Nakir penanya di alam kubur, Roqib mencatat amal 
baik Atid mencatat amal buruk, Malik penjaga pintu neraka, 
Ridwan penjaga pintu surge. Cara masuk surga dengan menjalankan 
perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah-Nya seperti 
Shalat, puasa, membaca Al Qur’an, menghormati orang tua, saling 
menolong. Mnjauhi larangannya seperti dilarang berbuat jahat, 
menyakiti teman, berbohong, mencuri dan sebagaiyaa.99 
 
Hasil penelitian diatas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Glock 

and Stark bahwa konsep Religius akan meliputi beberapa dimensi salah 

satunya hal yang sesuai dengan hasil penelitian di atas adalah dimensi 

Religius knowledge. Religius knowledge yaitu dimensi di mana siswa 

memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang ajaran agama yang dianutnya. 

Baik melalui perintah Allah dalam Al Qur’an maupun pengetahuan 

umum tentang agama yang dianutnya. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dari mengajukan 

beberapa pertanyaan guna mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa 

terhadap agamanya, dapat disimpulkan bahwa siswa SDIT Ar Raihan 

dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan mereka memiliki 

                                                             
98 Hasil wawancara dengan Ahda Afif M siswa kelas v d perpustakaan pada tanggal 8 April 

2017 jam 9.30. 
99 Hasil wawancara dengan Hanif siswa kelas v di perpustakaan pada tanggal 6 April 2017 

jam 09.30. 
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pengetahuan umum pada agamanya. Pertanyaan yang diajukan peneliti 

diantaranya adalah seputar rukun islam, nama malaikat, tugas malaikat 

dan agar menjadi manusia yang dicintai Allah. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa SDIT Ar 

Raihan sudah mencapai pada tahap dimensi Religius Knowledge atau 

sampai pada dimensi pengetahuan beragama. 

5. Motivasi Sosial 

Motivasi sosial merupakan perilaku seseorang siswa yang 

dimotivasi oleh ajaran agamanya dalam kehidupan sosial. Misalnya 

menjenguk teman yang sakit, membantu temannya yang sedang 

mengalami musibah atau kesulitan. Sehingga siswa memiliki peran jiwa 

sosial yang tinggi dan memiliki kepekaan terhadap sekelilingnya. 

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti menemukan bahwa ketika 

jam istirahat pertama semua siswa banyak menghabiskan waktu di 

beberapa tempat diantaranya bermain bola di halaman SDIT Ar-Raihan 

Unit II, ke perpustakaan, atau bermain sepakbola di timur SDIT Ar-

Raihan Unit I. Berdasarkan pengamatan, dalam siswa bermain mereka 

saling tolong menolong serta saling memberi maaf apabila merasa salah. 

Salah satunya adalah ketika peneliti sedang berada di areal perpustakaan. 

Banyak anak yang membaca buku dan bermain di perpustakaan. Pada 

saat itu terdapat 2 anak yang tengah serius dalam bermain namun tiba-tiba 

salah satu dari anak tersebut menangis. Peneliti segera menghampiri anak 
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tersebut dan ternyata permasalahannya hanyalah saling dorong 

mendorong hingga anak yang menangis terjatuh. 

Namun sesuatu yang berbeda telah ditemukan peneliti, sebelum 

peneliti mendamaikan 2 siswa tersebut. Siswa yang merasa bersalah 

meminta maaf kepada siswa yang menangis tanpa perlu peneliti 

memintanya untuk minta maaf kepada temannya tersebut.100 

Hal ini sesuai apa yang diungkapkan oleh Ivana Kafi yang 

menyampaikan bahwa: 

Kalau punya salah sama teman atau siapa pun harus berani minta 
maaf kalua tidak minta maaf nanti dosanya akan tambah begitu 
sebaliknya harus saling memberi maaf kalua tidak memberi maaf 
juga dosa. Kalau ada temannya yang sakit biasa nya juga 
menjenguk bersama orangtua agar yang sakit cepat sembuh dan 
cepat sekolah lagi.101 

 
Hal ini diperkuat juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tri 

selaku kepala sekolah, menyampaikan bahwa: 

Ada jalinan khusus yang sekolah buat bersama orangtua/ wali siswa 
terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Setiap kelas ada 
yang dinamakan pengurus kelas yang diurus oleh setiap wali siswa. 
Hal ini diharapkan bahwa segala bentuk kegiatan sekolah orangtua 
akan membantu termasuk misal ada orang tua wali ada yang kena 
musibah, sakit atau meninggal dunia tetap dari orangtua wali 
bersama peserta didik. Guru akan datang untuk menjenguk dan 
membantu meringankan beban keluarga yang sedang terkena 
musibah.102 
 

                                                             
100 Hasil observasi kegiatan lapangan bermain anak di perpustakaan pada tanggal 6 April 

2017 jam 11.45. 
101 Hasil wawancara dengan ivana kafi siswa kelas V di perpustakaan pada tanggal 08 April 

2017 jam 09.45. 
102 Hasil wawancara dengan Bapak Tri kepala sekolah di depan ruang kelas V pada 10 April 

jam 13.00. 



83 
 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bu Anggi bahwa: 

Memang jika ada siswa yang sakit atau berhalangan kecelakaan, 
kita membiasakan mereka untuk saling menjenguk. Hal ini 
bertujuan gar terbentuknya rasa ukuwah islamiyah yang baik 
kepada sesamanya. Biasanya kalau sudah 3 hari berturut turut tidak 
masuk kelas nanti teman-teman yang lain atau perwakilan kelas 
yang dekat dengan rumahnya akan datang menjenguk siswa yang 
sakit tersebut. 103 

 
Hasil penelitian di atas sesuai dengan yang diungkapkan oleh Glock 

and Stark bahwa konsep Religius akan meliputi beberapa dimensi salah 

satunya adalah dimensi Religius Practice. Religius Practice yaitu dimensi 

di mana siswa memiliki nilai-nilai kepekaan sosial terhadap sesama dan 

terhadap apa yang ada di lingkungannya. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa sudah 

dibiasakan untuk memiliki rasa saling peduli terhadap sesama. Sikap 

tersebut antara lain saling tolong menolong, menghargai, memaafkan dan 

kepedulian terhadap teman jika ada yang sakit atau mengalami musibah. 

Hal ini dimaksudkan agar siswa memiliki sifat menjalin ukuwah 

islamiyah dengan baik.  

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa karakter religius siswa 

SDIT Ar-Raihan adalah sebagai berikut : 

 

 

                                                             
103 Hasil wawancara dengan Ibu Anggi koordinator guru kelas V pada 27 Maret 2017 jam 

09.30. 
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Gambar IV.3 

 Religius siswa SDIT Ar-Raihan Bantul 

Berdasarka gambar IV.3 di atas dapat dipahami bahwa siswa SDIT 

Ar-Raihan memiliki sifat 1) mengimani rukun iman 2) memiliki sifat amr 

ma’ruf nahi munkar 3) memiliki perasaan dalam keberagamaan 4) 

memiliki pengetahuan tentang keagamaan 5) memiliki motivasi social 

yang tinggi. 

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penanaman Nilai 

Karakter Religius di SDIT Ar-Raihan 

 Selain kegiatan-kegiatan akademik dan pembiasaan-pembiasaan di 

sekolah dalam rangka peningkatan karakter religius ada beberapa faktor 

pendukung dalam meningkatkan kecintaan terhadap Agama Islam. Adapun 

Religius Siswa SDIT Ar 
Raihan 

Mengimani rukun iman 

Memiliki sifat Amr Ma’ruf 
Nahi munkar 

Memiliki perasaan dalam 
keberagamaan 

Memiliki pengetahuan 
keagamaan 

Memiliki motivasi sosial 
yang tinggi 
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bebrapa faktor pendukung dan penghambatnya dalam penanaman nilai 

karakter adalah: 

1. Faktor Pendukung 

a. Peran Komunikasi Orang Tua yang Baik dan Berkelanjutan 

Peran orangtua dalam penumbuhan karakter siswa sangat 

berpengaruh. Tanpa adanya kerjasama yang baik antara orang tua dan 

siswa maka penumbuhan karakter tidak akan berjalan dengan baik. 

Ketika siswa berada di sekolah maka yang melakukan pengawasan 

dan pemberi bimbingan adalah guru dan karyawan sekolah. Namun 

ketika siswa berada di rumah maka yang melakukan bimbingan dan 

pengawasan adalah dari orang tua peserta didik dan keluarganya. 

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ditemukan bahwa 

orang tua benar-benar membantu dan memberikan pengawasan 

terhadap perkembangan siswa. Seperti halnya dalam penanaman 

karakter religius. Guru akan menanyakan, menyampaikan dan 

melaporkan hasil yang sudah dicapai kepada orang tua. Seperti yang 

disampaikan oleh Bu Anggi: 

Dalam waktu satu tahun sekolah akan memanggil wali siswa 
untuk datang ke sekolah sebanyak 4 kali. Sekolah mengundang 
wali siswa selain melaporkan hasil belajar juga akan 
melaporkan dan menanyakan kegiatan peserta didik selama di 
sekolah dan di rumah. Sehingga tetap terjadi kontroling dan 
monitoring yang bagus dimanapun siswa berada.104 

                                                             
104 Hasil wawancara dengan Ibu Anggi koordinator guru kelas V di ruang kantor Guru tanggal 

27 Maret 2017 Pukul 09.30 
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 Hal ini juga dikuatkan oleh Pak Triadmoko selaku kepala 

sekolah yang menyatakan bahwa: 

Sekolah menjalin kerjasama cukup baik dengan orang tua wali 
siswa terutama dalam pengawasan perkembangan peserta 
didik. Kerjasama dalam bentuk komunikasi maupun kegiatan 
ini sangat membantu dalam setiap peningkatan karakter siswa. 
Harus terjadi komunikasi yang baik antara sekolah dengan 
pihak orangtua agar sama-sama saling mengawasi dan 
membantu meningkatkan intensitas ibadah peserta didik.105 
 

 Hal ini juga diperkuat oleh Pak Nurgiyanto selaku koordinator 

guru agama SDIT Ar- Raihan yang menyampaikan bahwa peran 

orang tua sangat dibutuhkan dalam penanaman karakter terutama 

ketika siswa di rumah. Ketika di rumahlah orang tua akan sangat 

berperan dalam mengawasi kegiatan ibadah putra maupun putrinya. 

Dan Alhamdulillah di sekolah mempunyai program pertemuan wali 

dan siswa yang dilaksanakan setiap tri wulan untuk melaporkan 

perkembangan-perkembangan serta permasalahan peserta didik.106 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Zubaedi bahwa 

keturunan secara langsung maupun tidak langsung dalam artian pola 

asuh orang tua juga mempengaruhi proses penanaman nilai karakter. 

Selain lingkungan sekolah, peserta didik juga bersosialisasi di 

lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga peran serta orangtua 

                                                             
105 Hasil wawancara dengan Bapak Triadmoko Kepala sekolah di depan ruang kelas V 

tanggal 10 April 2017 jam 13.00. 
106 Hasil wawancara dengan Nurgiyanto koodinator Guru Agama di masjid SDIT Ar-Raihan 

Unit II pada 08 Mei 13.00. 
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maupun pengasuh di rumah sangat diperlukan dalam pengawasan dan 

penanaman nilai karakter. 

Dapat disimpulkan bahwa peran serta komunikasi terhadap 

orang tua menjadi salah satu faktor pendukung dalam penanaman 

nilai karakter religius. Komunikasi secara langsung maupun tidak 

langsung menjadi salah satu bentuk pengawasan sekolah terhadap 

peserta didiknya di luar sekolah. 

b. Sarana dan prasarana sekolah yang memadai 

   Sarana prasarana fasilitas sekolah merupakan bagian terpenting 

dari suatu pendidikan. Karena semakin lengkapnya sarana dan 

prasarana maka akan semakin mudah melaksanakan proses 

pembelajaran. Sarana prasarana harus menunjang jalanannya proses 

Pendidikan. Tidak hanya sarana media pembelajaran namun sarana 

pendidikan sekolah pun harus lengkap guna menunjang kenyamanan 

siswa. Seperti halnya diungkapkan Pak Nurgiyanto selaku 

koordinator guru agama yang menyampaikan bahwa: 

Sarana dan prasarana yang menunjang proses pendidikan 
sangat diperlukan, Alhamdulillah sekolah sudah mempunyai 
fasilitas yang cukup mendukung dalam penumbuhan karakter 
religius. Kita sudah mempunyai masjid sendiri meskipun tidak 
terlalu besar dan mewah, tempat wudhu yang memadai 
sehingga siswa putra dan putri sudah terpisah dalam wudhu, Al 
Qur’an yang cukup, dan kitab-kitab agama yang menjadi 
sarana literasi siswa. Bahkan masjid kita sudah dilengkapi 
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dengan pengeras suara agar ketika siswa menyampaikan 
kultum dapat terdengar baik oleh siswa lainnya.107 
 

 Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Triadmoko selaku 

kepala sekolah: 

Sengaja memang kita bangun masjid karena sebagai salah satu 
sarana agar siswa, guru dan karyawan dalam kegiatan sehari-
hari tidak meninggalkan kewajiban sebagai muslim. Masjid 
sebagai sarana pendidikan atau laboratorium pengolahan siswa 
untuk membuat peserta didik yang agamis dan cinta terhadap 
masjid. Masjid ini sangat mendukung untuk sarana pendidikan 
baik akademik maupun non akademik.108 

 
Hal tersebut diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Bu 

Anggi selaku koordinator guru kelas beliau menyampaikan bahwa 

dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai semakin 

mempermudah dalam pelaksanaan praktik pembelajaran. Melaui hal 

itu siswa dapat mempraktikan langsung apa yang telah diajarkan 

oleh guru. Misalnya praktik wudhu, Shalat dan sebagainya harus 

dipraktikan secara langsung agar siswa benar-benar paham dan 

mengerti.109 

Hal ini sesuai dengan pendapat Zubaedi dalam bukunya yang 

berjudul “Konsepsi dan Aplikasi dalam Lembaga Pendidikan” 

                                                             
107 Hasil wawancara dengan Bapak Niurgiyanto selaku koordinator guru agama di Masjid 

Uint II pada 08 Mei 2017. 
108 Hasil wawancara dengan Bapak Triadmoko di depan ruang kelas V pada 10 April 2017 

jam 13.00. 
109 Hasil wawancara dengan Ibu Anggi selaku koordinator guru kelas pada 27 Maret 2017 jam 

09.45. 
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bahwa lingkungan sekitar merupakan salah satu faktor yang sangat 

berperan dan mendukung dalam penanaman nilai karakter. 

 Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana lingkungan 

pendidikan SDIT Ar-Raihan sangat mendukung dalam proses 

pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dari segi lingkungan 

sekolah maupun sarana prasarana berperan dalam penanaman nilai 

karakter religius peserta didik. 

c. Budaya/ pembiasaan di sekolah 

 Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah atau budaya 

yang ada di sekolah merupakan salah satu faktor pendukung dalam 

terbentuknya karakter siswa. Dimana usia siswa masih dalam usia 

meniru model yang dilihatnya. Ketika model yang dilihatnya bagus 

atau baik untuk dijadikan contoh maka siswa akan menjadi pribadi 

yang baik juga. Namun sebaliknya ketika model atau teladan buruk 

maka hasil yang akan didapat juga buruk.  

 Hal ini disampaikan juga oleh Pak Nurgiyanto bahwa: 

Faktor pendukung dalam penanaman karakter religius ini juga 
didukung dari partisipasi kepala sekolah, guru dan karyawan 
serta seluruh warga yang ada di sekolah. Selain mereka 
memberikan contoh yang baik terhadap siswanya, seluruh 
warga di sekolah juga bisa menjadi model teladan bagi 
siswanya dalam berpakaian, bersikap, perkataan dsb.110 
 

                                                             
110 Hasil wawancara dengan Bapak Nurgiyanto selaku koordinator guru agama di masjid Unit 

II pada 08 Mei 2017 pukul 13.00 . 
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 Tidak hanya Pak Nurgiyanto tetapi Bu Anggi selaku 

koordinator guru kelas V juga menyebutkan bahwa: 

Pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan ada beberapa hal 
dengan harapan pembiasaan yang bapak ibu guru lakukan bisa 
ditiru dengan baik oleh setiap peserta didik. Salah satu 
diantaranya Bapak/Ibu guru hanya bersalaman dengan 
sejenisnya. Misalkan ibu guru hanya akan saling bersalam 
salaman dengan ibu guru begitu pula sebaliknya bapak guru 
juga hanya dengan bapak guru. Diharapkan siswa-siswanya 
dapat mencontoh hal tersebut dan tidak terbiasa saling 
bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya.111 
 

 Selain itu, diperkuat juga oleh Pak Triadmoko selaku kepala 

sekolah SDIT Ar-Raihan yang menyatakan bahwa: 

Benar adanya program-program pembiasaan yang dilakukan di 
sekolah dan program serta kebijakan ini memang sudah diatur 
agar menjadi sebuah model teladan bagi peserta didik. Dengan 
adanya program yang sudah disepakati bersama oleh guru, 
karyawan maupun siswa hal ini menjadi komitmen bersama 
sebagai salah satu faktor pendukung dalam proses penanaman 
nilai karakter.112 

 
Hal ini sesuai dengan pendapat Zubaedi bahwa kebiasaan-

kebiasaan yang ada di lingkungan sangat mempengaruhi dalam 

proses penanaman nilai karakter. Pembiasaan-pembiasaan karakter 

religius ini akan tertanam dalam diri siswa jika siswa sudah 

dibiasakan sejak usia dini untuk melakukan hal-hal yang baik. 

                                                             
111 Hasil wawancara dengan Ibu Anggi selaku koordinator Guru kelas V di ruang guru pada  

29 Maret 2017 Pukul 09.30. 
112  Hasil wawancara dengan Bapak Triadmoko selaku kepala sekolah SDIT Ar Raihan di 

depan ruang kelas V pada 10 April 2017 Pukul 12.30 . 
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Dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung yang 

ada di sekolah guna menanamkan nilai karakter religius yaitu 

kebiasaan-kebiasaan yang berada di lingkungan. Terutama 

kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Seperti 

halnya membiasakan adab makan dengan baik, membiasakan salam, 

bertegur sapa, bersalaman dengan yang hanya muhrimnya dan lain 

sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar IV.4 

Faktor Pendukung dalam Penanaman Nilai Karakter Religius di SDIT 
Ar-Raihan 

 

  Berdasarkan gambar IV.4 di atas dapat dipahami bahwa  faktor 

pendukung dalam penanaman nilai karakter religius di SDIT Ar-Raihan 

adalah 1) peran komunikasi orang tua yang baik dan berkelanjutan 2) 

Faktor Pendukung  

Peran komunikasi orang 
tua yang baik dan 
berkelanjutan 

Sarana dan prasarana 
sekolah yang memadai 

Budaya atau pembiasaan 
di sekolah 
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sarana prasarana sekolah yang memadai 3) budaya dan pembiasaan di 

sekolah yang sudah tertanam dengan baik.  

2. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang menghalangi 

atau menghambat dalam sebuah proses. Dalam hal ini faktor prnghambat 

adalah faktor- faktor yang menghambat proses penanaman nilai karakter 

religius. Faktor penghambat ini merupakan kesulitan-kesulitan, kendala 

yang sering dialami sekolah dalam pembentukan nilai karakter Religius, 

diantaranya: 

a. Perbedaan latar belakang peserta didik 

Latar belakang peserta didik yang tidak sama sangat 

mempengaruhi dalam penanaman nilai karakter religius. Hal ini 

menjadi faktor penghambat dalam menanamkan nilai karakter religius. 

Seperti halnya diungkapkan oleh Bu Anggi selaku koordinator 

guru kelas V yang menyatakan bahwa kondisi siswa yang tidak sama 

asal mula dan pendidikan siswa sebelum masuk usia sekolah juga 

berbeda sangat mempengaruhi dalam penanaman nilai religius. Karena 

mungkin sudah ada siswa yang berkarakter religius tetapi teman-

temannya masih dalam proses menuju karakter yang baik. Hal ini bisa 
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saja menjadi kemungkinan akan mengikis karakter yang sudah 

terbentuk.113 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Triadmoko selaku 

kepala sekolah yang menyatakan bahwa belum semua orangtua/ wali 

siswa siap dengan program yang kita jalankan. Mungkin karena faktor 

karir, keterbatasan dan lain sebagainya. Misalnya ketika di sekolah 

siswa sudah dibiasakan mengenakan jilbab yang baik dan sesuai ajaran 

Islam tetapi terkadang masih ada orangtua/ wali siswa yang di rumah 

belum memakai jilbab. Sehingga hal ini sangat dikhawatirkan siswa 

hanya akan memakai jilbab ketika di sekolah saja tetapi di lingkungan 

rumah tidak pakai.114 

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Nurgiyanto yang 

menyampaikan bahwa peran serta lingkungan, baik masyarakat 

maupun lingkungan keluarga sangat mempengaruhi. Kadang hal ini 

menjadi penghambat dalam proses penanaman nilai karakter religius. 

Pembiasaan-pembiasaan lingkungan sekolah hanya beberapa jam saja 

selebihnya di lingkungan keluarga dan masyarakat. Lingkungan sekitar 

yang akan memberikan hal-hal lain entah positif ataupun negatif.115 

                                                             
113  Hasil wawancara dengan ibu Anggi Selaku Koordinator guru kelas V di ruang guru pada 

29 Maret 2017 pukul 09.30. 
114  Hasil wawancara dengan Bapak Triadmoko selaku kepala sekolah di depan ruang kelas V 

pada 10 April 2017 jam 13.00. 
115   Hasil wawancara dengan Bapak Nurgiyanto koordinator guru agama di masjid Unit II 

pada 08 Mei 2017 pukul 13.00. 
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Dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam 

penanaman nilai karakter religius diantaranya adalah faktor lingkungan 

dan latarbelakang yang berbeda dari setiap masing-masing siswa mulai 

dari belum ada kesiapan yang baik dari lingkungan keluarga maupun 

dari masyarakat sekitar. Sehingga sangat menghambat dalam peroses 

penanaman nilai karakter terutama sikap religius siswa. 
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