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ABSTRAK
Ahmad Alvian Nurzaki, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Jujur dalam Buku
‘Abu Bakar ash-Shiddiq : Yang Membenarkan’ Karya Ririn Astutiningrum dan
Relevansinya terhadap Tugas Perkembangan Anak Usia Madrasah Ibtidaiyah”.
Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga,
2021.
Permasalahan ketidakjujuran peserta didik seperti mencontek saat ujian di
sekolah, tidak jujurnya ketika membeli barang jualan tanpa membayar, dan masalah
yang lain adalah bukti bahwa peserta didik belum membiasakan jujur. Oleh karena
itu penanaman Pendidikan karakter sejak dini adalah penting, salah satunya dengan
sastra anak berupa buku Abu Bakar ash-Shiddiq : Yang Membenarkan karya Ririn
Astutiningrum karena banyak kisah kejujuran yang cocok untuk peserta didik usia
Madrasah Ibtidaiyah.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) apa saja nilainilai pendidikan karakter jujur yang terdapat dalam buku “Abu Bakar ash-Shiddiq
: Yang Membenarkan” karya Ririn Astutiningrum, (2) bagaimana relevansi nilainilai pendidikan karakter jujur dalam buku “Abu Bakar ash-Shiddiq : Yang
Membenarkan” terhadap tugas perkembangan anak usia Madrasah Ibtidaiyah.
Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui nilai-nilai pendidikan
karakter jujur yang terdapat dalam buku “Abu Bakar ash-Shiddiq : Yang
Membenarkan” karya Ririn Astutiningrum, (2) mendeskripsikan relevansinya nilainilai pendidikan karakter jujur dalam buku “Abu Bakar ash-Shiddiq : Yang
Membenarkan” karya Ririn Astutiningrum terhadap tugas perkembangan anak usia
Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan
(Library Research). Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data menggunakan
triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan analisis konten (content
analysis).
Hasil penelitian menunjukkan nilai-nilai pendidikan karakter jujur dalam
buku “Abu Bakar ash-Shiddiq : Yang Membenarkan” yaitu tidak meniru jawaban
teman ketika ujian maupun mengerjakan tugas di kelas, menjawab pertanyaan guru
tentang sesuatu berdasarkan apa yang diketahuinya, mau bercerita tentang kesulitan
dirinya dalam berteman, menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang
diketahuinya, tidak meniru pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas di rumah,
mengatakan dengan sesungguhnya sesuatu yang telah terjadi atau yang dialaminya,
mau bercerita tentang kesulitan menerima pendapat temannya, mengemukakan
pendapat tentang sesuatu sesuai dengan yang diyakininya. Sedangkan Relevansinya
dengan tugas perkembangan anak usia madrasah ibtidaiyah adalah membina sikap
sehat positif terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu yang berkembang,
belajar bergaul dengan teman sebaya, sesuai dengan etika moral yang berlaku di
masyarakat, dan mengembangkan konsep-konsep kehidupan sehari-hari.
Kata kunci : Pendidikan Karakter, Jujur, Madrasah Ibtidaiyah
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ABSTRACT
Ahmad Alvian Nurzaki, "The Values of Honest Character Education in the
Book 'Abu Bakar ash-Shiddiq: The Justification' of Ririn Astutiningrum's Work and
Its Relevance to the Developmental Tasks of Madrasah Ibtidaiyah Children". Essay.
Yogyakarta: Faculty of Tarbiyah and Teacher Training UIN Sunan Kalijaga, 2021.
Students' dishonesty problems such as cheating during exams at school,
dishonesty when buying merchandise without paying, and other problems are
evidence that students are not honest. Therefore, planting character education from
an early age is important, one of which is children’s literature in the form of the
book Abu Bakar ash-Shiddiq : The Justification by Ririn Astutiningrum because
there are many honesty stories contained in the book which are suitable for students
of Islamic elementary school grade.
The problems studied in this study are: (1) what are the values of honest
character education contained in the book "Abu Bakar ash-Siddiq: The Justifying"
by Ririn Astutiningrum, (2) how is the relevance of the values of honest character
education in the book? "Abu Bakr ash-Siddiq: The One Who Justifies" the task of
developing children aged Madrasah Ibtidaiyah. While the objectives of this study
are (1) to find out the values of honest character education contained in the book
"Abu Bakar ash-Siddiq: The Justifying" by Ririn Astutiningrum, (2) to describe the
relevance of the values of honest character education in the book "Abu Bakar. ashShiddiq: The Justifying” by Ririn Astutiningrum on the developmental task of
children aged Madrasah Ibtidaiyah. This research is a library research (Library
Research). Data collection techniques using literature studies, interviews, and
documentation. The technique of checking the validity of the data is using the
triangulation method. The data analysis technique uses content analysis (content
analysis).
The results of the study show the values of honest character education in the
book "Abu Bakar ash-Siddiq: The Justifying" namely not imitating friends' answers
during exams or doing assignments in class, answering teacher questions about
something based on what he knows, wanting to tell about his difficulties in making
friends, telling an incident based on something he knows, not imitating his friend's
work in doing homework at home, telling the truth about something that has
happened or what he has experienced, wants to tell about the difficulty of accepting
his friend's opinion, expresses an opinion about something according to what he
believes. Meanwhile, its relevance to the developmental task of Madrasah
Ibtidaiyah-age children is to foster a positive healthy attitude towards oneself as a
developing individual, learn to get along with peers, in accordance with the moral
ethics prevailing in society, and develop concepts of everyday life.
Keywords : Character Education, Honesty, Islamic Elementary School.
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MOTTO
“Pendidikan adalah seni untuk membuat manusia makin berkarakter” 1

Hanif Sri Yulianto, “50 Kata-Kata tentang Pendidikan Karakter yang Selaras dengan
Kehidupan”, pada laman https://www.bola.com/ragam/read/4366108/50-kata-kata-tentangpendidikan-karakter-selaras-dengankehidupan#:~:text=31.%20%22Lebih%20baik%20memiliki%20akal,bisa%20mengalahkan%20im
pian%20yang%20besar.%22 diakses pada Tanggal 20 Agustus 2021.
1
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan tonggak peradaban, pembentuk karakter dan
kepribadian serta merupakan salah satu kebutuhan primer manusia untuk
mengembangkan keunikan dan potensi yang dimilikinya. Baik itu
pendidikan formal maupun non formal, pendidikan di sekolah maupun di
rumah. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai
karakter kepada warga sekolah meliputi komponen pengetahuan, kesadaran,
dan tindakan guna melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan
sehingga menjadi manusia insan kamil. 2 Pendidikan karakter merupakan
aspek pendidikan tersulit dalam dunia pendidikan secara umum. Hal itu
karena pendidikan karakter merupakan bagian dari pendidikan jiwa yang
tidak dapat langsung dilihat oleh kasat mata seperti halnya pendidikan fisik.
Walaupun pendidikan karakter merupakan pendidikan yang sangat sulit,
tetapi pembentukan karakter merupakan hal yang sangat urgen dan tidak
dapat diabaikan, karena karakter berkaitan erat dengan kebahagiaan dan
kesuksesan seseorang. 3
Kejujuran merupakan salah satu cabang dari pendidikan karakter
tersebut. Kejujuran adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesatuan
antara pegetahuan, perkataan serta perbuatan (mengetahui yang benar,
mengatakan yang benar dan melakukan yang benar), sehingga menjadi
pribadi yang dapat dipercaya. 4 Kejujuran berlaku di semua lapisan
masyarakat, tidak hanya yang dewasa, namun juga yang berusia muda,
termsuk didalamnya peserta didik juga sebaiknya memiliki dan
membiasakan kejujuran baik di lingkungan sekolah dan sekitarnya.

Sri Narwanti, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Familia, 2014), hlm. 14.
Nikmah Rochmawati, “Peran Guru dan Orang Tua Membentuk Karakter Jujur pada Anak”, AlFikri, Vol.1, No.2, Agustus 2018, hlm. 3.
4
Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),
hlm. 7.
2
3

1

Namun dewasa ini banyak sekali permasalahan ketidakjujuran yang
dilakukan oleh peserta didik. Reffiane menyatakan bahwa dalam penelitian
yang dilakukan olehnya, ditemukan bahwa dalam proses suatu jual beli di
sekolah, terdapat beberapa peserta didik yang mengambil barang jualan
tanpa membayar yang dikarenakan peserta didik memanfaatkan kesempatan
untuk mendapatkan keuntungan. 5 Hamidayati juga menyatakan bahwa
dalam penelitian yang dilakukan olehnya, ditemukan fenomena peserta
didik yang mencontek pada saat ujian maupun mengerjakan tugas, yang
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu adanya situasi yang dialami peserta
didik yakni adanya tekanan dari orang tua untuk mendapatkan nilai yang
bagus. Hal tersebut mendorong peserta didik untuk mencontek karena takut
mendapatkan nilai yang buruk yang akhirnya stress, gagal, dan disalahkan
oleh orang tua peserta didik. Juga faktor yaitu kurangnya waktu peserta
didik dalam mengerjakan tugas, bahkan mencontek seolah-olah menjadi
budaya dan tidak ditentang oleh sekolah. Dampak yang ditimbulkan bisa
berakibat fatal seperti peserta didik akan terbiasa berbohong, menghalalkan
segala cara, malas belajar, menular, dan sebagainya. 6
Dikarenakan adanya permasalahan ketidakjujuran peserta didik
tersebut, perlu adanya perbaikan pendidikan karakter, karena dipercaya
menjadi jalan keluar atau obat bagi peristiwa-peristiwa tersebut. Pada
umunya pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini seorang manusia.
Pendidikan karakter tersebut juga memiliki 18 nilai-nilai karakter. Nilai
pendidikan karakter jujur adalah salah satu dari 18 nilai-nilai pendidikan
karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air,
menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca,

Fine Reffiane, Henry Januar Saputra, dan Taufik Hidayat, “Identifikasi Tingkat Kejujuran Siswa
Sekolah Dasar Melalui Gerobak Kejujuran di kota Semarang”, Jurnal Mimbar Sekolah Dasar,
Vol. 2, No. 1, April 2015, hlm. 76.
6
Hamidiyati dan Syarip Hidayat, “Fenomena Perilaku Mencontek pada Siswa di Sekolah Dasar”,
Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol. 7, No. 4, 2020, hlm. 180-183
5
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peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Guru sebagai tenaga
kependidikan, yang memiliki tugas untuk mendidik peserta didik dituntut
untuk dapat memberikan teladan kepada peserta didiknya yang berupa
pendidikan karakter, khususnya kejujuran. Tidak hanya guru saja, orang tua
sebagai pendidik anak yang pertama dan utama juga harus menanamkan
serta membiasakan karakter-karakter yang positif. Setidaknya terdapat
Indikator yang menunjukkan bahwa seorang peserta didik dapat dikatakan
jujur adalah berbicara jujur, mengaku kesalahan, tidak mengambil barang
yang bukan miliknya, dan mengumumkan barang apabila dia menemukan.
Ada pula yang menyebutkan, bahwa indikator kejujuran peserta didik
adalah berbicara jujur kepada guru, orang tua serta teman, lalu tidak
mencontek, tidak mengambil barang orang lain, mengembalikan barang
kepada pemilik apabila menemukan, dan terakhir adalah mengakui
kesalahan. 7
Menurut peneliti, sastra merupakan salah satu media atau perantara
untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter. Sastra adalah
ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau karya lisan yang
didasarkan pada pemikiran, pengalaman, pendapat, hingga perasaan yang
bersifat imajinatif, cerminan kanyataan atau data asli yang dibungkus dalam
kemasan estetis melalui media bahasa. 8 Macam-macam karya sastra
diantaranya adalah prosa, puisi, drama, pantun, dongeng, dan hikayat. 9
Sastra yang cocok untuk peserta didik adalah sastra anak. Sastra anak adalah
buku bacaan bagi anak atau peserta didik usia 0-11 tahun. Sedangkan buku
adalah salah satu media untuk menampung karya sastra itu sendiri. Menurut
peneliti, salah satu buku yang cocok untuk menjadi referensi atau
Boby Firma Oktavia, “Pengaruh Sikap Kejujuran dan Disiplin Siswa Terhadap Prestasi Belajar
Matematika Materi Sifat-Sifat Bangun Datar di Kelas V SD Negeri 1 Tinggarjaya”, Skripsi,
Purwokerto : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2014.
8
Gamal Thabroni, “Sastra-Pengertian, Sejarah, Jenis dan Fungsi (Pendapat Ahli)”, dalam laman
https://serupa.id/sastra-pengertian-sejarah-jenis-fungsi/ diakses pada tanggal 23 Maret 2021 pukul
20.21 WIB.
9
Rahmah, Azzahra, “Jenis-Jenis Karya Sastra,” pada laman https://rumus.co.id/jenis-jenis-karyasastra/ diakses pada tanggal 13 April 2020.
7
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memberikan pengajaran pendidikan karakter kepada peserta didik adalah
buku yang didalamnya memuat nasehat maupun kisah teladan tokoh
tertentu, baik fiksi maupun non fiksi. Apalagi jika buku tersebut dilengkapi
dengan ilustrasi serta dikemas dengan desain yang menarik akan menambah
ketertarikan peserta didik untuk lebih membaca, sehingga peserta didik akan
lebih mudah mengingat serta menghafal. Sehingga pendidikan karakter
akan tertanam sedikit demi sedikit dan akan menjadi perisai yang kokoh
dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari.
Buku “Abu Bakar Ash-Shiddiq : Yang Membenarkan” Karya Ririn
Astutiningrum adalah buku yang berisi tentang kisah keteladanan Khulafaur
Rasyidin yang berperan sebagai pengganti atas kepemimpinan Nabi
Muhammad saw. khususnya Khalifah Abu Bakar ra. Sebenarnya terdapat 4
tokoh yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Khalifah Abu
Bakar Ash-Shiddiq ra., Khalifah Umar bin Khattab ra., Khalifah Utsman bin
Affan ra., Khalifah Ali bin Abi Thalib ra., dan yang terakhir sebenarnya
adalah Hasan bin Ali ra. sebelum berganti kekuasaan menjadi dinastidinasti. Buku ini dikarang oleh penulis yang telah menulis kurang lebih 70
buku multigenre, yaitu Ririn Rahayu Astutiningrum. Buku ini termasuk ke
dalam sastra anak dan dikemas dengan kisah serta ilustrasi yang menarik
untuk dibaca oleh peserta didik. Karena sang Khalifah Abu Bakar AshShiddiq adalah sosok yang mendapatkan gelar kejujuran yaitu Ash-Shiddiq,
maka peneliti tertarik untuk menggali kisah-kisah kejujuran yang dilakukan
oleh beliau untuk dijadikan referensi yang bermanfaat untuk peserta didik
maupun menjadi referensi tambahan bagi guru dan orang tua dalam
menanamkan penendikan karakter khususnya kejujuran melalui kisah
keteladanan sang khalifah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan
yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Apa saja nilai-nilai pendidikan karakter jujur yang terdapat dalam buku
“Abu Bakar Ash-Shiddiq : Yang Membenarkan” Karya Ririn
Astutiningrum?
2. Bagaimana relevansi nilai-nilai pendidikan karakter jujur dalam buku
“Abu Bakar Ash-Shiddiq : Yang Membenarkan” Karya Ririn
Astutiningrum terhadap tugas perkembangan anak usia Madrasah
Ibtidaiyah?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter jujur yang terdapat
dalam buku “Abu Bakar Ash-Shiddiq : Yang Membenarkan” Karya
Ririn Astutiningrum
b. Mendeskripsikan relevansi nilai-nilai pendidikan karakter jujur
dalam buku “Abu Bakar Ash-Shiddiq : Yang Membenarkan” Karya
Ririn Astutiningrum tugas perkembangan anak usia Madrasah
Ibtidaiyah.
2. Manfaat Penelitian
a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat :
1. Memberikan kontribusi pengetahuan di dalam dunia
pendidikan khususnya di bidang pendidikan karakter.
2. Memberikan tambahan wawasan kepada guru mengenai
pentingnya menanamkan pendidikan karakter kepada peserta
didik sejak usia dini
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat :
1. Bagi para pembaca, dapat mempermudah dalam memahami
nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam buku
tersebut.
2. Bagi para penulis, agar dapat membuat buku yang menekankan
pada pendidikan karakter peserta didik yang dalam hal ini
adalah anak usia Madrasah Ibtidaiyah.
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3. Bagi guru, dapat menjadi wawasan tambahan dalam
mempersiapkan pengajaran pendidikan karakter terhadap
peserta didiknya.
4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan terkait buku bacaan
anak-anak yang memuat pendidikan karakter.
D. Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyusun gambaran umum
yang disebut sebagai sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan
dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah, untuk memberi landasan yang jelas mengapa penelitian
dilaksanakan. Selain itu juga terdapat rumusan masalah yang berisi rincian
secara detail lingkup penelitian. Selanjutnya juga terdapat manfaat dan
tujuan penelitian, yang menguraikan titik krusial kegunaan serta sasaran
penelitian tersebut dilakukan. Lalu juga terdapat sistematika pembahasan
yang berisi gambaran umum skripsi yang disusun.
Bab II, merupakan kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori
mengenai unsur-unsur yang terdapat dan yang dibahas dalam penelitian ini,
serta juga penelitian yang relevan yang menjelaskan persamaan dan
perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh pribadi dengan peneliti
yang lain.
Bab III, merupakan metode penelitian yang berisi tentang bentuk
penelitian yang hendak dilaksanakan, memuat serta subjek penelitian,
tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.
Bab IV, merupakan hasil dan pembahasan yang berisi tentang hasil
penelitian yang diperoleh yang didasarkan pada rumusan masalah yang
telah dijelaskan di Bab I. Terdapat dua sub bab yaitu nilai-nilai Pendidikan
karakter jujur yang terdapat dalam buku “Abu Bakar ash-Shiddiq : Yang
Membenarkan” karya Ririn Astutiningrum, dan relevansi nilai-nilai
pendidikan karakter jujur dalam buku “Abu Bakar ash-Shiddiq : Yang
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Membenarkan” karya Ririn Astutiningrum terhadap tugas perkembangan
anak usia Madrasah Ibtidaiyah.
Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran
serta rekomendasi. Kesimpulan dibuat dari penelitian yang telah diuraikan
di bab-bab sebelumnya. Saran serta rekomendasi juga dibuat berdasarkan
hasil penelitian yang telah diperoleh dan ditujukan kepada pihak yang
terkait.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan
oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan dan saran untuk
menyempurnakan penulisan skripsi. Kesimpulan yang dapat dipetik dari
analisis data yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang nilai-nilai
pendidikan karakter jujur dalam buku “Abu Bakar ash-Shiddiq : Yang
Membenarkan” karya Ririn Astutitiningrum dan relevansinya bagi anak
usia Madrasah Ibtidaiyah dapat disebutkan sebagai berikut :
1. Nilai-nilai pendidikan karakter jujur yang terdapat dalam buku tersebut
adalah sebagai berikut :
a. Tidak meniru jawaban teman ketika ujian maupun mengerjakan
tugas di kelas
b. Menjawab pertanyaan guru tentang sesuatu berdasarkan apa yang
diketahuinya
c. Mau bercerita tentang kesulitan dirinya dalam berteman
d. Menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang diketahuinya
e. Tidak meniru pekerjaan temannya dalam mengerjakan tugas di
rumah
f. Mengatakan dengan sesungguhnya sesuatu yang telah terjadi atau
yang dialaminya
g. Mau bercerita tentang kesulitan menerima pendapat temannya
h. Mengemukakan pendapat tentang sesuatu sesuai dengan yang
diyakininya
2. Relevansi nilai-nilai pendidikan karakter jujur yang terdapat dalam buku
tersebut terhadap terhadap tugas perkembangan anak usia Madrasah
Ibtidaiyah adalah disebutkan sebagai berikut :
a. Tugas perkembangan yang pertama yaitu membina sikap sehat
positif terhadap dirinya sendiri sebagai seorang individu yang
berkembang, sehingga dapat menghindarkan peserta didik dari
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perilaku yang tidak jujur seperti membeli tanpa membayar, atau
mencontek.
b. Tugas perkembangan yang kedua yaitu belajar bergaul dengan
teman sebaya, sesuai dengan etika moral yang berlaku di
masyarakat.
c. Tugas perkembangan yang ketiga yaitu mengembangkan konsepkonsep yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Kosep kejujuran sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan
sehari-hari.
B. Saran
Tindakan lanjut dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti,
adalah dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Bagi pembaca buku
Pembaca buku yang dalam hal ini termasuk didalamnya peserta
didik usia Madrasah Ibtidaiyah yaitu usia 6-12 tahun, diharapkan agar
turut membaca dan mendalami buku bacaan sejenis seperti buku sejarah
Islam, dikarenakan banyak keteladanan dan budi pekerti yang dapat
ditiru dan dijadikan pedoman dalam berperilaku baik di sekolah
maupun di rumah. Serta pendidik atau orang tua yang turut mencarikan
dan memberikan buku kepada peserta didiknya agar juga ikut
menyeleksi buku terbaik yang disajikan untuknya, dan mendampingi
peserta didik dalam membaca agar pesan dan nilai-nilai dapat didapat,
diserap dan diingat olehnya.
2. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya
Peneliti yang akan meneliti diharapkan dapat melakukan penelitian
yang lebih maksimal baik secara daring ataupun luring, dengan
referensi yang lebih mendalam mengenai sejarah khususnya sejarah
Islam. Pengambilan data, pengecekan dan keabsahan data dapat
dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung
dengan sejarah agar mendapatkan ilmu yang lebih luas dan mendalam
agar peserta didik dapat memahami sejarah Islam.
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