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ABSTRAK 

Anjarsari, Meinar. 2015. Peran Guru Dalam Mengembangkan Nilai Karakter 

Religius Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah Di SD Ma’arif 
Ponorogo.Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo, Pembimbing Athok Fu’adi,M.Pd 

Kata Kunci : Peran Guru, Karakter Religius, Ekstrakurikuler, Hadrah 

 Guru adalah komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. 

Keberhasilan atau pun kegagalan dalam dunia pendidikan dapat dialamatkan kepada 

guru. Begitu pula dalam hal mengembangkan nilai karakter. Ketidak efektifkan 

penanaman karakter melalui kegiatan dalam pembelajaran di dalam kelas bisa jadi 

disebabkan oleh metode maupun pendekatan yang digunakan oleh guru tidak sesuai 

dengan kondisi siswa maupun materi yang akan disampaikan.  

 Untuk mengetahui bagaimanakah peran guru dalam mengembangkan nilai 

karakter religius siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler hadrah di SD Ma’arif 
Ponorogo, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler hadrah? 2) bagaimana kegiatan ekstrakurikuler hadrah 

mampu membangun nilai karakter religius siswa? 3) bagaimana kontribusi  kegiatan 

ekstrakurikuler hadrah untuk sekolah?  Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hadrah, 2) untuk 

mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler Hadrah mampu mengembangkan 

nilai karakter religius siswa, 3) untuk mengetahui bagaimana kontribusi kegiatan 

ekstrakurikurikuler Hadrah bagi sekolah? 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisa datanya 

menggunakan konsep dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, dispay data, dan 

pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa: 1) pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler Hadrah berjalan dengan baik, 2) kegiatan ekstrakurikuler hadrah  

mampu mengembangkan nilai karakter religius siswa dengan indikator: a) tertib dan 

disiplin dalam hal beribadah, b) kesadaran diri untuk beribadah, 3) meneladani sifat 

– sifat Nabi s.a.w melalui media shalawat, 4)  dan cinta kepada Rasulullah melalui 

media shalawat, 3) kontribusi kegiatan ekstrakurikuler Hadrah yaitu berupa prestasi 

yang mengharumkan nama sekolah, tidak hanya prestasi namun kegiatan 

ekstrakurikuler Hadrah juga memberi kontribusi dalam memngisi acara – acara yang 

ada di SD Ma’arif Ponorogo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendididkan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah.
1
  

Guru memiliki berbagai peran, diantaranya yaitu sebagai pendidik, 

pengajar, fasilitator, pembimbing, pelayan, perancang, pengelola, inovator, 

penilai.
2
 Guru sejatinya adalah pengganti orang tua di sekolah bagi para 

siswanya. Guru juga turut bertanggung jawab terhadap pembentukan perilaku 

siswa. 

Karakter sendiri dalam kamus lengkap bahasa Indonesia  diartikan sebagai 

sifat-sifat kejiwaan, tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain.
3
  

Dari definisi di atas menyebutkan tentang akhlak. Dalam terminologi 

Islam, pengertian karakter dengan pengertian akhlak memiliki kesamaan. Kata 

akhlak berasal dari kata “Khalaqa” yang berarti perangai, tabiat, dan adat 

                                                             
1 Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), 219. 
2 Suparlan, Guru Sebagai Profesi  ( Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006),  35. 
3 Novan Ardi Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013) 25. 
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istiadat , menurut pendekatan etimologi, pendekatan “akhlak” berasal dari bahasa 

arab jamak  dari bentuk mufradnya “khulukun” yang menurut logat artinya budi 

pekerti, perangai, lingkah laku, atau tabiat.
4
 

Dalam mengembangkan karakter siswa di SD Ma’arif ponorogo 

khususnya untuk kelas 1 dan kelas 2 ada mata pelajaran penanaman karakter 

yang dilaksanakan setiap hari jum’at. Namun menurut peneliti dalam mata 

pelajaran penanaman karakter hasilnya masih belum efektif, hal ini menurut 

peneliti disebabkan karena metode atau pendekatan yang digunakan oleh guru 

yang cenderung menggunakan metode ceramah membuat siswa menjadi bosan, 

selain itu juga keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi yaitu setengah 

jam setiap minggunya.  

Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa penanaman karakter 

pada anak tidak hanya melalui pembelajaran didalam kelas namun juga dapat 

dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ektrakurikuler menurut Suharsimi 

AK adalah kegiatan tambahan di luar struktur program pada umumnya 

merupakan kegiatan tambahan.
5
    

Di SD Ma’arif Ponorogo banyak kegiatan ekstrakurikuler yang dapat di 

pilih oleh siswa diantaranya yaitu: Pramuka, olahraga, drumband dan juga 

Hadrah.
6
 Dalam penelitian ini penulis akan menfokuskan pada kegiatan 

ekstrakurikuler Hadrah. Secara bahasa, Hadrah terambil dari kata hadhoro – 

                                                             
4 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter ( Jakarta : Kencana Renada Media Dgroup, 2012) , 65. 
5 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah  ( Jakarta: PT. Rineka Cipta , 1997),  271. 
6 Lihat Transkip Dokumentasi dalam penelitian ini, nomor  01/D/25-III/2015 
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yuhdhiru – hadhron – hadhrotan yang berarti kehadiran, namun didalam istilah 

kebanyakan orang hadhroh ini diartikan sebagai irama yang dihasilkan oleh 

bunyi rebana. 

Hal yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian pada 

kegiatan ekstrakurikuler Hadrah dalam mengembangkan nilai karakter di SD 

Ma’arif Ponorogo karena dilatar belakangi oleh fenomena yang ditemukan oleh 

peneliti dilapangan. 

Pada kegiatan keagaman yang dilaksanakan di SD Ma’arif Ponorogo yaitu 

pada saat kegiatan Idul Adha 1435 Hijriah yang diselenggarakan di masjid NU. 

Siswa SD Ma’arif Ponorogo berkumpul di masjid sambil menunggu hewan 

qurban selesai dipotong. Suasana di masjid begitu gaduh, siswa bercerita sendiri 

dan tidak mendengarkan instruksi guru untuk tenang. Tibalah saat nya tim 

Hadrah Asyadana SD Ma’arif Ponorogo untuk tampil, siswa yang lain mulai 

merapatkan shaf  dan mulai tenang, ketiga rebana mulai ditabuh siswa mengikuti 

lantunan shalawat secara bersama – sama. Sehingga suasana di masjid menjadi 

khidmat.  

Hal ini tidak hanya terjadi satu kali, namun juga terulang kembali pada saat 

acara keagamaan lainnya di SD Ma’arif yaitu pada saat acara Yatiman pada 

tanggal 10 Muharram 1436 hijriah, suasana yang gaduh berangsur – angsur 

tenang ketika tim Hadrah Asyadana tampil, shalawat menggema diseluruh 

penjuru masjid. 
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Dari feomena yang terjadi diatas peneliti merasa tertarik dengan kesenian 

Hadrah, apa yang membuat Hadrah menjadi istimewa sehingga dapat membuat 

suasana kegiatan di SD Ma’arif Ponorogo menjadi tenang dan dapat berjalan 

dengan lancar. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

dapat mengembangkan nilai karakter religius siswa, dengan peran guru tentunya. 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler Hadrah guru dapat mengembangkan nilai 

karakter religius siswa, karena kesenian hadrah sebagai medianya sehingga lebih 

menarik, dan penggunaan strategi yang tidak melulu ceramah membuat siswa 

lebih terkesan,  sehingga tanpa siswa sadari kegiatan tersebut berdampak pada 

karakter mereka, karena melalui pembiasaan yang baik akan membentuk karakter 

yang baik pula.  

Dari uraian diatas penulis merasa tertarik mengkaji nilai karakter dalam 

kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah di Sekolah Dasar oleh karena itu penulis 

mengambil judul “PERAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN  NILAI 

KARAKTER RELIGIUS MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER 

HADRAH DI SD MA’ARIF PONOROGO” ( Studi Kasus di SD Ma’arif 

Ponorogo Tahun Ajaran 2014/2015) 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada Peran Guru Dalam Mengembangkan Nilai 

Karakter Religius Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah di SD Ma’arif 

Ponorogo. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hadrah di SD Ma’arif 

Ponorogo?  

2. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler Hadrah mampu mengembangkan nilai 

karakter Religius siswa di SD Ma’arif Ponorogo? 

3. Bagaimana kontribusi  kegiatan ekstrakurikuler Hadrah bagi sekolah di SD 

Ma’arif Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hadrah 

di SD Ma’arif Ponorogo 

2. Untuk mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler Hadrah mampu 

membangun nilai karakter religius siswa di SD Ma’arif Ponorogo 

3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi kegiatan ekstrakurikuler Hadrah 

bagi SD Ma’arif Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membangun 

nilai karakter religius siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler Hadrah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru, diharapkan menjadi referensi  dalam membangun nilai 

karakter Religius siswa 

b. Bagi peserta didik,  diharapkan mampu berkarakter yang baik 

c. Bagi Peserta didik, diharapkan menjadi termotivasi untuk mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Hadrah. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Metodologi penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk 

memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang terpercaya, 

dan kemudian dikembangkan secara sistematis sebagai suatu rencana untuk 

menghasilkan data tentang masalah penelitian tertentu.
7
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan 

hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan 

tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya,
8
 dengan karakteristik-karakteristik; 

(a) penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci. 

                                                             
7 Ibnu Hadzar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 1999), 10. 
8 Nasition, Metodologi Naturalistik Kualitatif  (Bandung: Tarsito,1998), 5.  
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Sedangkan instrumen lain sebagai instrumen penunjang, (b) penelitian 

kualitatif bersifat deskriptif.  

Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-

gambar. Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi 

dan dukungan fakta pada penyajian. Data ini mencakup transkip wawancara, 

catatan lapangan, foto, dokumen dan rekaman lainnya. Dan dalam 

memahami fenomena, peneliti berusaha melakukan analisis sekaya mungkin 

mendekati bentuk data yang telah direkam, (c) dalam penelitian kualitatif 

proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Sesuai dengan latar yang bersifat 

alami, penelitian kualitatif lebih memperhatikan aktifitas-aktifitas nyata 

sehari-hari, prosedur-prosedur dan interaksi yang terjadi, (d) analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, yang 

makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.
9
 

Setidaknya ada enam macam metodologi penelitian yang 

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu; etnografi, studi kasus, teori 

grounded, penelitian interaksi, penelitian ekologikal, dan penelitian masa 

depan.
10

 Sedangkan  dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus. Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif 

yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh 

                                                             
9 Lexy Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 

163. 
10Tim Penyusun Pedoman Skripsi STAIN, Pedoman Penulisan Skripsi  STAIN Ponorogo 

(Ponorogo: STAIN Press, 2009), 31. 
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pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu , kelompok atau 

situasi.
11

 

2. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peran penelitianlah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

Dalam penelitian ini, peneliti yang menentukan setiap tahap 

langkahnya, apakah peneliti melanjutkan partisipannya dalam kegiatan atau 

tidak. Peneliti juga menentukan data yang dibutuhkan selama berada di 

lapangan berperan serta pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan 

dengan mendengarkan secara secermat mungkin sampai sekecil-kecilnya 

pun. Pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi 

sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek 

dalam lingkungan subyek.
12

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SD Ma’arif Ponorogo, Jawa Timur. 

Penelitian ini dilaksanakan di lokasi ini karena pada waktu penjajagan awal 

                                                             
11 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisa Data ( Jakarta ; PT. Raja Grafindo Perkasa, 

2011), 20. 

 
12

 Ibid., 117. 
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di lokasi, penulis menemukan beberapa alasan logis diantaranya  SD Ma’arif 

Ponorogo merupakan lembaga pendidikan yang berbasis Islam sudah tentu 

dalam pembelajarannya banyak memuat nilai -  nilai religius selain itu guru 

juga berperan penting dalam menanamkan nilai - nilai religius , penanaman 

nilai religius tidak hanya melalui pembelajaran di dalam kelas namun juga 

melalui kegiatan pembiasaan dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Di SD 

Ma’arif Ponorogo terdapat kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah yang diberi 

nama Ansyadana sebagai wadah kreativitas seni Islam. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif  adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya  adalah tambahan seperti dokumen, rekaman, foto dan 

lainnya. Untuk itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in 

depth interview) dan dokumentasi (document review).
13

 

Adapun sumber data utama dalam penelitian ini adalah orang (person) 

yang ada korelasinya dengan fokus penelitan tersebut, yaitu kepala sekolah, 

guru yang juga sekaligus berperan sebagai pelatih, pelatih profesional, dan 

juga siswa SD Ma’arif Ponorogo. Sedangkan sumber data sekunder adalah, 

hasil observasi lapangan, dan dokumentasi berupa data profil sekolah SD 

                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RD (Bandung:Alfabeta, 

2005), 305. 
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Ma’arif Ponorogo dan juga daftar kejuaraan yang sudah diraih oleh Hadrah 

SD Ma’arif Ponorogo.   

5. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi: observasi 

berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti karena 

fenomena akan dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti 

melakukan interaksi dengan subyek penelitian dimana fenomena tersebut 

berlangsung. Dan disamping itu, untuk melengkapi data diperlukan 

dokumentasi. 
14

 

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan:  

a. Observasi  

Teknik observesi adalah teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

objek yang diteliti. Observasi dapat dilakukan langsung maupun tidak 

langsung. Metode ini digunakan untuk mencatat dan mengamati hal-hal 

yang diperlukan penelitian.
15

 

Dalam penelitian kualitatif, observasi dapat dibedakan berdasarkan 

peran peneliti menjadi observasi partisipan (participant observation) dan 

                                                             
14 Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo Jurusan Tarbiyah, Syari’ah dan Ushuluddin (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2008), 51. 
15 Sutresno Hadi, Metodologi Risearch II (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1981),136. 
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observasi non-partisipan (non-participant observation).
16

 Dan dalam 

penelitian ini digunakan teknik observasi yang pertama, dimana pengamat 

bertindak sebagai partisipan. Pada observasi partisipan ini, peneliti 

mengamati aktivtas-aktivitas sehari-hari obyek penelitian. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara observasi digunakan 

untuk menggali data terkait dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

Hadrah di SD Ma’arif Ponorogo. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau 

lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seseorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu.
17

 Teknik wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah: (a) wawancara terstruktur, artinya dalam penelitian 

ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis,
18

 (b) wawancara mendalam, artinya peneliti 

mengajukan pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan 

fokus permasalahan.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka 

karena cara demikian sesuai dengan penelitian kualitatif yang biasanya 

                                                             
16 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2011), 39.  
17 Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 180. 
18 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2006), 195. 
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berpandangan terbuka, jadi para subjek atau pelaku kejadian mengetahui 

bahwa mereka sedang diwawancara dan mengetahui pula apa maksud 

wawancara tersebut.
19

  

Hasil wawancara dari masing-masing informan akan ditulis lengkap 

dengan kode-kode dalam transkip wawancara, orang – yang 

diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru yang juga 

berperan sebagai pelatih, pelatih profesional dan siswa SD Ma’arif 

Ponorogo. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan wawancara 

digunakan untuk menggali data tentang bagaimana kegiatan 

ekstrakurikuler Hadrah mampu mengembangkan nilai karakter religius di 

SD Ma’arif Ponorogo dan untuk menggali data tentang hambatan dan 

dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Hadrah di SD 

Ma’arif Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, karya, dan sebagainya. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya: catatan harian, sejarah 

kehidupan, cerita biografi. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya photo, sketsa, dan lain-lain.
20

 Teknik ini digunakan oleh peneliti 

                                                             
19 Ibid,. 137. 
 20 Ibid . ,91. 
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untuk melengkapi dan mendukung hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan.  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. 

”Rekaman” sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh 

atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya 

suatu peristiwa. Sedangkan ”dokumen” digunakan untuk mengacu atau 

bukan selain rekaman.
21

. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui dokumentasi 

untuk melengkapi dan mendukung hasil observasi berupa profil sekolah, 

foto kegiatan ekstrakurikuler Hadrah, dan prestasi yang sudah dicapai 

oleh Hadrah SD Ma’arif Ponorogo. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkripsi wawancara , catatan lapangan, dan materi - materi lain yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti unruk meningkatkan pemahaman diri sendiri 

mengenai materi - materi tersebut. 

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis 

data kualitatif, yaitu: 

 

                                                             
21 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya , 

2000) 161. 
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a. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

“kasar” yang muncul dari  catatan-catatan penulis di lokasi penelitian. 

Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama kegiatan 

penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung.
22

  

Analisis data yang dikerjakan peneliti selama proses reduksi data 

adalah, misalnya melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang 

dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah 

bagian yang tersebar, dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang.
23

 

Dalam penelitian ini  pada tahap reduksi data peneliti memilih data-

data yang ditemukan di lapanagan dipilih yang dapat menjawab rumusan 

masalah yang ada. 

b. Penyajian  Data ( Data Display) 

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data,  peneliti akan 

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

                                                             
22 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif  ( Jogjakarta :  

Ar – ruzz  media, 2012), 307. 
23 Ibid. 
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berdasarkan atas pemahaman yang didapat peneliti dari penyajian 

tersebut.
24

  

Dalam penelitian ini pada tahap penyajian data / data display 

peneliti mulai menyajikan data dalam bentuk taks naratif dan menyusun 

data sehingga strukturnya dapat dipahami, kemudian dilakukan analisis 

secara mendalam.  

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

Proses yang ke tiga ini peneliti mulai mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.
25

 

Dalam penelitian ini tahap  analisis data yang terus menerus 

dilakukan baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik 

kesimpulan yang menggambarkan pola yang terjadi. Penarikan 

kesimpulan dari hasil penelitian ini menjawab semua rumusan masalah 

yang sudah ditetapkan oleh peneliti. 

  

                                                             
24 Ibid., 308. 
25

 Ibid., 309. 
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Berikut ini merupakan bagan model analisis data Miles dan 

Huberman:
26

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1.1  Analisis Data Miles dan Huberman 

7. Pengecekan keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Serta derajat 

kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data). Maka diadakan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi.
27

 

Triangulasi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pertnyaan yang 

sama kepada Guru yang juga sekaligus pelatih, kepala sekolah, Guru SD 

Ma’arif Ponorogo, pelatih profesional dan juga dengan kondisi langsung 

dilapangan berupa observasi terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurkuler 

Hadrah. 

                                                             
26 Ibid., 308. 
27 Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo, 56. 

Data Display Data Collection 

Data Reduction 

Conclusion 

Drawing/Verivication 
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Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari.
 
Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan 

cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubunganya dengan peran guru dalam mengembangkann nilai karakter 

religius melalui kegiatan ekstrakurikuler Hadrah di SD Ma’arif Ponorogo. 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini ada tiga tahapan ditambah tahap 

terakhir dari penelitian yaitu: tahap penulisan laporan hasil penelitian. (1) 

tahap-tahap pra lapangan meliputi: menyusun rencana penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian  dan menyangkut etika  penelitian, (2) tahap pekerjaan lapangan 

yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data, (3) tahap analisis 

data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data, (4) tahap 

penulisan hasil laporan penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini untuk mempermudah pembaca dalam 

menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun sistematikannya adalah : 
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BAB I  : Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola dasar 

dari keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Landasan Teori. Bab ini berfungsi untuk menengahkan 

kerangaka acuan teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri dari Peran Guru, Nilai 

Karakter Religius, Ekstrakurikuler, dan Hadrah. 

BAB III  : Deskripsi data, dalam bab ini dilakukan pendeskripsian data 

secara umum dan khusus. Deskripsi data secara umum 

menyangkut tentang profil lokasi penelitian, sedangkan deskripsi 

data khusus berisi tentang deskripsi data temuan yang berkaitan 

dengan rumusan masalah. 

BAB IV : Analisis data, dalam bab ini dilakukan analisa terhadap data 

yang ditemukan dilapangan untuk dilakukan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. 

BAB V : Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari analisa 

data untuk menjawab rumusan masalah, serta berfungsi 

mempermudah pembaca dalam mengambil inti dari isi tersebut. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN  TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Peran Guru  

a. Pengertian Guru 

Menurut Poerwadarminta, guru adalah orang yang kerjanya 

mengajar. Dengan definisi ini guru  disamakan dengan pengajar. Sementara 

itu, Zakiyah Darajat menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional 

karena guru telah menerima dan memikul beban dari orang tua tuntuk ikut 

mendidik anak-anak.
28

 

Guru adalah sebuah profesi yang membutuhkan keahlian. Keahlian 

guru tersebut diperoleh melaui jalur tertentu seperti sekolah atau perguruan 

tinggi. Guru  memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pendididkan 

dan bahkan keberhasilan ataupun kegagalan pendidikan dapat dialamatkan 

salah satu diantaranya kepada sosok guru.
29

 

Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa guru adalah sebuah profesi 

yang bertugas mengajar dan mendidik. Keahlian didapat dengan 

menempuh jalur tertentu seperti sekolah atau perguruan tinggi. 

 

                                                             
28 Suparlan, Menjadi Guru Efektif ( Yogyakarta : Hikayat Publishing ,2005) , 13. 
29 Miftahul Ulum, Demitologi Profesi Guru  ( Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 15. 
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b. Peran Guru 

Guru memiliki peranan yang penting dalam dunia pendidikan, 

menurut Haji Husin peran guru dalam berbagai aspek yaitu  sebagai 

pendidik, pengajar, pembimbing, pelayan, perancang, pengelola, motivator, 

dan penilai.
30

 

Sebagai pendidik tugas pokok guru adalah Mengembangkan 

kepribadian, membina budi pekerti. Sebagai pengajar tugas pokok Guru, 

menyampaikan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan, memberikan 

panduan, atau petunjuk, panduan antara memberikan pengetahuan, 

bimbingan, dan keterampilan, merancang pengajar, melaksanakan 

pembelajaran, menilai aktivitas pembelajaran. Guru sebagai fasilitator 

memiliki tugas pokok memotivasi siswa, membantu siswa, membimbing 

siswa dalam proses pembelajaran di dalam maupun diluar kelas, 

menggunakan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai,menggunakan 

pertanyaan yang merangsang siswa untuk belajar, menyediakan bahan 

pengajaran, mendorong siswa untuk mencari bahan ajar,menggunakan 

ganjaran dan hukuman sebagai alat pendidikan, mewujudkan disiplin.
31

 

Sebagai pembimbing guru memiliki peran pokok memberikan 

petunjuk atau bimbingan tentang gaya pembelajaran siswa , mencari 

kekuatan dan kelemahan siswa, memberikan latihan, memberikan 

                                                             
30 Suparlan, Guru Sebagai Profesi ( Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2006), 37. 
31 Ibid . 
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penghargaan kepada siswa, mengenal permasalahan yang dihadapi siswa 

dan menemukan pemecahannya, membantu siswa untuk menemukan 

pemecahannya, membantu siswa untuk menemukan bakat dan minat siswa 

(karir dimasa depan), mengenali perbedaan individual siswa.
32

 

Peran guru sebagai pelayan memiliki tugas pokok, memberikan 

layanan pembelajaran, yang nyaman dan aman sesuai dengan perbedaan 

individual siswa, menyediakan pembelajaran dari sekolah seperti raung 

belaja, meja-kursi, papan tulis, alamari alat peraga dan papan 

pengumuman, dan memberikan layanan sumber belajar.
33

 

Guru sebagai perancang memiliki tugas pokok menyusun program 

pengajaran dan pembelajran berdasaran kurikulum yang berlaku, menyusun 

rencana mengajar, menentukan strategi dan metode pembelajaran sesuai 

dengan konsep PAKEM (pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan). Sedangkan peran guru sebagai pengelola memiliki tugas 

pokok melaksanakan administrasi kelas, melaksanakan presentasi kelas, 

memilih strategi dan metode pembelajaran yang efektif.
34

 

Peran guru selanjutnya adalah sebagai inovator, sebagai inovator 

guru memiliki tugas pokok menemukan strategi dan metode mengajar yang 

efektif, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan 

strategi dan metode mengajar, mau mencoba dan menerapkan strategi dan 

                                                             
32 Ibid., 38. 
33 Ibid.  
34 Ibid. 
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metode pembelajaran yang baru. Kemudian peran guru yang terakhir 

adalah sebagai penilai, memiliki tugas pokok, menyusun tes dan instrumen 

penilaian lain, melaksanakan penilaian terhadap siswa secara obyektif, 

mengadakan pembelajaran remidial, dan mengadakan pengayaan dalam 

pembelajaran.
35

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru 

memiliki peran yang sangat penting, guru dituntut untuk dapat 

memerankan seluruh perannya di sekolah baik dalam pembelajaran 

maupun diluar pembelajaran. 

2. Nilai Karakter Religius 

a. Pengertian Karakter 

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karakter diartikan sebagai 

sifat-sifat kejiwaan, tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain.
36

 Karakter menurut Pusat 

Bahasa, Depdiknas adalah Bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti , 

perilaku, personalitas, sifat, tabiat temperamen , watak.
37

 Menurut 

Wardani, karakter adalah ciri khas seorang dan karakter tidak dapat 

dilepaskan dari konteks sosial budaya karena karakter tebentuk dalam 

lingkungan sosial budaya tertentu.Hal yang sama diuraikan Lorens Bagus 

                                                             
35 Ibid.,  38 - 39. 
36 Novan Ardi Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013) 25. 
37 Sofan Amri, Implementasi Pendidikan Karakteer Dalam Pembelajaran (Jakarta: Prestasi 

Pustaka, 2011), 3. 
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yang mendefinisikan karakter sebagai nama jumlah seluruh ciri pribadi 

yang mencakup perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, 

kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai, pola-pola pemikiran. Atau 

suatu kerangka kepribadian yang relatif mapan yang memungkinkan ciri-

ciri semacam ini mewujudkan dirinya.
38

 

Sedangkan Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir 

dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara.
39

 

Dari Pengertian diatas dijelaskan bahwa karakter merupakan 

kepribadian yang terbentuk oleh pengaruh lingkungan sosial budaya 

tertentu sehingga berpengaruh terhadap karakter yang muncul, jika 

lingkungan baik maka akan membentuk karakter yang baik pula begitu 

juga sebaliknya. 

b. Macam-macam Nilai Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau 

kebajikan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Kebajikan yang 

menjadi atribut suatu karakter bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter 

pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari 

                                                             
38 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter(Yogyakarta : Ar – Ruzz Media, 2013), 28 
39 Ibid. 
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pandangan hidup atau ideologi bagsa indonesia, agama, budaya, dan nilai-

nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.
40

 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendikan karakter di Indonesia 

diidentifikasi berasal dari 4 sumber, yang pertama yaitu Agama, 

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama oleh karena itu 

kehidupan individu dan masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaan. 

Sumber yang ke dua yaitu Pancasila. Negara Kesatuan Republik 

Indonesia  ditegakkan atas prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan 

yang disebut pancasila. Pancasila terdapat di pembukaan undang - undang 

dasar 1945  yang dijabarkan lebih lanjut kedalam pasal-pasal yang terdapat 

dalam UUD 1945. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila 

menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum,ekonomi, 

kemasyarakatan, budaya dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih 

baik yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan 

menerapkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupannya sebagai warga 

negara. 

Sumber yang ketiga yaitu budaya, sebagai suatu kebenaran tidak ada 

manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya 

yang diakui masyarakat tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dalam 

                                                             
40 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter(Yogyakarta : Ar – Ruzz Media, 2013), 39 



26 

 

 

pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar 

anggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang sedemiakian penting 

dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai 

dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.
41

 

Sumber yang terakhir yaitu tujuan pendidikan Nasional, UU RI 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan 

fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas 

menyebutkan, “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

perserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

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

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. 

Tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh satuan 

pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan  pendidikan nasional 

memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara 

Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang 

paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa. 

                                                             
41 Ibid. 
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Berdasaran keempat sumber nilai tersebut dapat teridentifikasi 

sejumlah nilai pendidikan karakter seperti pada tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.1 
Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter

42
 

No Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

dianutnya , toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang  didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan. 

3. Toleransi  Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. 

4. Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras Perilaku yang menunjukkkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 

berbagai hambatan belajar dan tugas serta 

menyeleseikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

6. Kreatif Berfikir adan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang laindalam 

menyeleseikan tugas-tugas. 

8. Demokratis  Cara berpikir, sikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya 

dan orang lain. 

9.  Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

                                                             
42 Ibid. 
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untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, atau didengar. 

10.  Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri, dan 

kelompok. 

11.  Cinta tanah air Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan, 

yang menempatkan, kepentingan bangsa 

dan negara atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

12. Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakkan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakatdan mengakui 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

13.  Bersahabat/ 

komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

14.  Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

 

c. Nilai Pendidikan Karakter Religius 

Pengertian nilai adalah sifat – sifat (hal – hal) yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan
43

. Menurut Copp, nilai adalah standar yang di 

pegang oleh seseorang dan dijadikan dasar untuk membuat pilihan dalam 

hidup
44

 sedangkan menurut Djahiri, nilai adalah harga makna, isi pesan, 

semangat,atau jiwa yang tersirat dalam fakta, konsep dan teori sehingga 

                                                             
43 WGS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka, 1976), 677. 
44 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011), 34. 
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bermakna secara fungsional. Nilai menjadi pengarah, pengendali dan 

penentu perilaku seseorang.
45

 

Sementara itu kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari 

bahasa asing religion sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama 

atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. 

Sedangkan religius berasal dari kata religious yang berarti sifat religi yang 

melekat pada diri seseorang. Religius artinya sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang di anutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh 

Suparlan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter religius ini sangat 

dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi 

moral, dalam hal ini siswa diharapkan mampu memiliki dan berprilaku 

dengan ukuran baik dan buruk yang di dasarkan pada ketentuan dan 

ketetapan agama. Pembentukan karakter Religius ini tentu dapat dilakukan 

jika seluruh komponen stake holders pendidikan dapat berpartisipasi dan 

berperan serta, termasuk orang tua dari siswa itu sendiri.
46

 

                                                             
45 Ibid. 

46www.elearning.com Diakses pada 08-12-14 19:30 
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Melalui kegiatan ko kurikuler (kegiatan belajar di luar kelas yang 

terkait langsung pada suatu materi dari suatu mata pelajaran), atau kegiatan 

ekstrakurikuler (kegiatan sekolah yang bersifat umum dan tidak terkait 

langsung pada suatu mata pelajaran). Kegiatan ko kurikuler yang 

berorientasi pada pendidikan karakter seperti kegiatan praktik dan diskusi 

pengayaan mata pelajaran sains, IPS, Agama, olahraga, dan lain-lain baik 

didalam maupun diluar kelas. Adapun kegiatan ekstrakurikuler misalnya 

kegiatan dokter kecil, palang merah remaja, pecinta alam, karya ilmiah 

remaja (KIR), berkemah dan lain -lain, perlu dikembangkan proses 

pembiasaan dan penguatan (reinforcement) dalam rangka pengembangan 

nilai/karakter.
47

 

d. Pentingnya Pendidikan Karakter 

Di zaman yang serba canggih ini sangat memungkinkan masuknya 

berbagai pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan norma agama. 

Dengan kecanggihan teknologi memungkinkan dunia serasa berada dalam 

genggaman, tidak berlebihan dikatakan demikian karena sangat mudahnya 

sekarang dalam mengakses internet, memungkinkan untuk melihat dunia 

luar tanpa harus jauh-jauh pergi. Dalam menyikapi kemajuan jaman yang 

serba canggih ini tidak hanya di perlukan kecerdasan secara intelektual 

saja, namun juga pentingnya kesadaran untuk mawas diri dari hal-hal 

                                                             
47 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter ,202. 
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negatif akibat kecanggihan teknologi yang ada, Salah datu cara dalam 

menanggulanginya yaitu dengan pendidikan karakter.  

Pentingnya pendidikan karakter di sekolah adalah untuk membantu 

memaksimalkan kemampuan kognitif pada anak. Pendidikan karakter 

memiliki peran yang amat penting untuk menyeimbangkan antara 

kemampuan kognitif dengan kemampuan kemampuan psikologis. Ada 

sebuah semboyan atau kata-kata bijak yang menyatakan bahwa ilmu tanpa 

agama adalah buta, sementara agama tanpa ilmu seme dengan lumpuh 

dengan kata-kata ini bisa memiliki pengertian yang sama dengan 

pendidikan kognitif tanpa pendidikan karakter adalah buta.
48

 

Seseorang yang cerdas secara kognitif bisa menyalah gunakan 

ilmunya jika tidak memiliki pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

sangat penting bagi bagi sistem pendidikan di negara kita, pendidikan 

karakter dijadikan sebagai landasan dalam upaya pembentukan kualitas 

karakter bangsa Indonesia. Pentingnya pendidikan karakter untuk 

menghasilkan pribadi yang tidak mengabaikan nilai religius, nilai sosial, 

seperti toleransi, tanggung jawab dan lainnya sehingga terciptalah pribadi 

yang berkarakter unggul.
49

  

 

                                                             
48www.informasi-pendidikan.com/2014/11/pentingnya-pendidikan-karakter-pada-anak.html? 

m=1diakses pada 23 -08-2015 pukul 20:30 
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e. Strategi Penanaman Karakter  

Dalam mendidik putra-putri, apalagi kita sebagai tokoh atau pemuka 

agama atau apapun namanya, adalah memberikan contoh dan membiasakan 

menegakkan nilai-nilai agama baik di keluarga, kantor, dan dimana saja 

berada. Secara sederhana, misalnya tatkal mendengar suara Adzan 

hendaknya berhenti dari semua kegiatan, pergilahh menuju Masjid atau 

Mushalla dimana adzan itu dikumandangkan untuk shalat berjamaah. 

Biasakan mengucap salam tatkala bertemu sesama muslim, biasakan 

membaca Al-Qur’an.50
  

Adapun untuk mewujudkan penciptaan suasana religius di 

sekolah/madrasah/perguruan tinggi dapat dilakukan melalui pendekatan 

pembiasaan, keteladanan, dan pendekatan persuasif atau mengajak 

warganya dengan cara halus, dengan memberikan alasan dan prospek lebih 

baik yang bisa meyakinkan mereka.
51

 

Dalam mengembangkan nilai karakter Religius pada siswa dapat 

digunakan strategi Pembiasaan. Kebiasaan adalah tingkah laku yang tetap 

dari usaha menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang mengandung unsur 

                                                             
50 Imam Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al–Qur’an (Malang: Aditya Media bekerjasama 

dengan UIN Malang, 2004), 10. 
51 Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah 

Perguruan Tinggi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), 63.   
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efektif perasaan. Kebiasaan itu ditentukan oleh lingkungan sosial dan 

kebudayaan yang dikembangkan manusia sejak lahir. 
52

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan menggunakan strategi 

pembiasaan melalui media ekstrakurikuler Hadrah  siswa dikembangkan 

nilai karakter religiusnya, karena melalui kegiatan ekstrakurikuler Hadrah 

dimana di dalam kegiatan tersebut siswa diajarkan untuk disiplin dalam 

shalat, diajarkan untuk mencintai Rasulullah, meneladani sifat-sifat 

Rasulullah diharapakan melalui pembiasaan disekolah akan menjadikan 

tumbuhnya kesadaran dalam beribadah maupun dalam menjalin hubungan 

dengan sesama manusia, karena dengan pembiasaan-pembiasaam yang 

baik akan membentuk karakter yang baik pula. 

3. Ekstrakurikuler  

a. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut  Suharsimi AK, yang dimaksud dengan ekstrakurikuler 

adalah sederetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Kegiatan ini dilaksanakan pada sore hari bagi sekolah-sekolah 

yang masuk pagi hari dan dilaksanakan pagi hari bagi sekolah yang masuk 

sore hari. Kegiatan ekstrakurikuler dimaksudkan untuk mengembangkan 

salah satu bidang pelajaran yang diminati oleh sekelompok siswa.
53

 

                                                             
52 Kartini Kartono, Psikologi Umum, (Bandung : Mandar Maju, 1996), 101 

53 B. Suhryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah ( Jakarta : Rineka Cipta, 1997) 270 – 

271. 



34 

 

 

Program ekstrakurikuler juga didefinisikan sebagai kegiatan yang 

diselengggrakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan 

program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Kegiatan 

ekstrakurikuler berupa kegiatan pengayaan dan kegiatan perbaikan yang 

berkaitan dengan program kurikuler.
54

 

Kegiatan ekstrakurikuler untuk lebih memantapkan. Pembentukan 

kepribadian seperti: Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, kepribadian dan budi pekerti 

luhur, keterampilan, kesehatan sekolah, olahraga, kesenian, dan kegiatan-

kegiatan lain. Kegiatan  ekstrakurikuler juga dimaksudkan untuk 

mengaitkan antara pengetahuan yang diperoleh dalam program dengan 

keadaan dan kebutuhan lingkungan.
55

 

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa Ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan yang dilaksanakan diluar pembelajaran yang bertujuan untuk 

memantapkan pembentukan kepribadian siswa. 

b. Tujuan dan Ruang Lingkup kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang memiliki nilai-

nilai manfaat bagi pembentukan kepribadian siswa. Adapun tujuan dari 

pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler disekolah menurut Direktorat 

Pendidikan Menengah Kejuruan adalah: 

                                                             
54 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2002), 

215 . 
55 Ibid. 
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1) Kegiatan Ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan siswa 

beraspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. 

2) Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan 

pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 

3) Dapat mengetahui, mengenal serta membedakan antara hubungan satu 

pelajaran dengan mata pelajaran lainnya.
56

 

Lebih lanjut Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan menegaskan 

bahwa  ruang lingkup kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal pada 

kegiatan yang dapat menunjang serta dapat mendukung program 

intrakurikuler dan program kokurikuler. 

Jadi, ruang lingkup kegiatan Ekstrakurikuler adalah berupa kegiatan-

kegiatan yang dapat menunjang dan dapat mendukung program 

intrakurikuler yaitu mengembangkan pengetahuan dan penalaran siswa , 

keterampilan melalui hobi dan minatnya serta pengembangan sikap yang 

ada pada program intrakurikuler dan program kokurikuler.
57

 

c. Jenis Kegiatan Ekstrakurikuler 

Menurut Amier Dalen kegiatan ekstrakurikuler dibagi menjadi dua, 

yaitu yang bersifat rutin dan bersifat periodik. Kegiatan ekstrakurikuler 

yang bersifat rutin adalah bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan secara terus menerus , seperti : latihan bola volly, latihan 

                                                             
56

 Ibid., 272. 
57 B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar,  272. 
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sepak bola dan sebagainya, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang 

bersifat periodik adalah bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada waktu-

waktu tertentu saja, seperti lintas alam, kamping, pertandingan olah raga 

dan sebagainya.
58

 

Sedangkan menurut oteng sutisna kegiatan ektrakurikuler antara lain 

yaitu: 1) organisasi murid seluruh sekolah, 2) organisasi kelas dan organissi 

tingkat-tingkat kelas,3) kesenian, tari-tarian, band, karawitan, vokal group, 

4) klub-klub hobi: fotografi , jurnalistik, 5) Pidato dan drama, 6) klub-klub 

berpusat pada mata pelajaran (klub IPA, Klub IPS, dan seterusnya), 7) 

publikasi sekolah (koran sekolah, buku tahunan sekolah dan sebagainya), 

8) atletik dan olahraga, 9) organisasi-organisasi yang disponsori secara 

kerja sama (pramuka dan seterusnya)
59

 

Sementara itu menurut Hadari nawawi jenis-jenis kegitan 

ekstrakurikuler yaitu : 1) Pramuka sekolah, 2) olahraga dan kesenian, 3) 

Kebersihan dan keamanan sekolah, 4) tabungan pelajar dan pramuka ( 

Tapelpram), 5) majalah sekolah, 6)warung / kantin sekolah, 7) usaha 

kesehatan sekolah.
60

 

Selanjutnya menurut Depdikbud, kegiatan ekstrakurikuler dibagi 

menjadi 2 jenis yaitu: 

                                                             
58 Ibid., 272 -273. 
59 Ibid., 273. 
60 Ibid., 274. 
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1) Kegiatan yang bersifat sesaat, misalnya : karyawisata , bakti sosial, 

dan 

2) Jenis kegiatan yang bersifat kelanjutan misalnya pramuka, PMR, dan 

sebagainya.
61

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis 

kegiatan ekstrakurikuler dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

1) Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat berkelanjutan, jenis kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus menerus selama satu 

periode tertentu. Untuk menyeleseikan satu program kegiatan 

ekstrakurikuler ini biasanya diperlukan waktu yang lama 

2) Kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat periodik atau sesaat, yaitu 

kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan waktu-waktu tertentu 

saja,
62

 

d. Prinsip-prinsip Program Ekstrakurikuler 

Dalam kegiatan ekstra kurikuler ada prinsip-prinsipnya yang 

berpedoman pada tujuan dan maksud kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 

Menurut Oteng Sutisna prinsip program ekstrakurikuler di antaranya yaitu: 

1) Semua murid, guru dan personel administrasi hendaknya ikut serta 

dalam usaha meningkatkan program . 

2) Kerjasama dalam tim adalah fundamental. 

                                                             
61 Ibid. 
62 Ibid.,  275. 
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3) Pembatasan-pembatasan untuk partisipasi hendaknya dihindarkan 

4) Prosesnya adalah lebih penting dari pada hasil. 

5) Program hendaknya cukup komprehensif dan imbang dapat  memenuhi 

kebutuhan dan minat siswa. 

6) Program hendaknya memperhitungkan kebutuhan khusus sekolah 

7) Program harus dinilai berdasarkan sumbangannya kepada nilai-nilai 

pendidikan disekoalh dan efisiensi pelaksanaanya. 

8) Kegiatan ini hendaknya menyediakan sumber-sumber motivasi yang 

kaya bagi pengajar kelas, sebaliknya pengajar kelas hendaknya juaga 

menyediakan sumber motivasi kaya bagi kegiatan murid 

9) Kegiatan ekstrakurikuler ini hendaknya dipandang sebagai integral 

dari keseluruhan program pendidikan di sekolah, tidak sekedar 

tambahan atau sebagai kegiatan yang berdiri sendiri.
63

 

4. Hadrah 

Dari segi bahasa, hadroh terambil dari kata hadhoro – yuhdhiru – 

hadhron – hadhrotan yang berarti kehadiran, namun didalam istilah 

kebanyakan orang hadhroh ini di artikan sebagai irama yang di hasilkan oleh 

bunyi rebana. Dari segi istilah/definisi, hadhroh menurut tasawuf adalah suatu 

metode yang bermanfaat untuk membuka jalan masuk ke “hati”, karena orang 

                                                             
63 Ibid., 276. 
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yang melakukan hadhrah dengan benar terangkat kesadarannya akan 

kehadiran Allah yang senantiasa hadir dan senantiasa meliputi.
64

 

Hadrah pertama kali di perkenalkan oleh seorang tokoh tasawuf yang 

sampai sekarang karya-karyanya masih di perbincangkan oleh pakar-pakar 

serta sarjana-sarjana di dunia timur maupun barat, beliau adalah Jalaluddin 

Rumi Muhammad bin Muhammad al-Balkhi al-Qunuwi. Di Indonesia, sekitar 

abad 13 hijriyah seorang ulama’ besar dari negeri Yaman yang bernama 

Habib Ali bin Muhammad bin Husain al- Habsyi (1259 – 1333 H / 1839 – 

1913 M) datang ke tanah air dalam misi berdakwah menyebarkan agama 

Islam. Di samping itu beliau juga membawa sebuah kesenian arab berupa 

pembacaan shalawat yang diiringi rebana ala habsyi atau di kenal saat ini  

adalah Hadrah, dengan cara mendirikan majlis shalawat dan puji – pujian 

kepada Rasulullah sebagai sarana mahabbah ( Kecintaan) kepada Rasulullah 

saw.
65

 

Hadrah adalah kesenian Islam. Seperti dalam sebuah Hadith yang 

diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda :  

ُُىُب أاْا  اُكْواا ثَاْوبُُ  :  َا ا اا  اُ  ٌ .  ا اْ ُ ُ   اْاَ  ا  اْ   ا اا  ى  َاْ  ى ى  ى َْ ا اا  ا ٍَ   ىْ   ىْ ٍ  إىَا  لَرُ  ا 
ُُىُب  اْا ا اا :  ا اا .  ا اً    ا  َاْ ُ ً   ا ا ا ً    ٌ ْ ُر با اُر  اْاِ   ا  اْ ُ   لَ  اى . إىَا  اا  اى  . ْلكى َْ

 

Artinya: “Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terbetik sifat 

sombong seberat atom.” Ada seorang berkata, “Sesungguhnya 
                                                             

64
 http://infomajelis.blogspot.com/2008/10/hadroh-dan-pemahamannya.html diakses pada 05- 

12- 14 09: 35 
65 Mujahidin, Keindahan Karya Seni di Tinjau dari Beberapa Sudut Pandang  Baik Al- Qur’an 

dan Hadis, ( Jakarta : PT. Gunung, 1985) 3. 
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seseorang senang berpakaian bagus dan bersandal bagus.” Nabi 
bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Indah, menyukai 
keindahan. Sedangkan sombong adalah sikap menolak kebenaran 

dan meremehkan orang lain.” (HR. Muslim)66
 

 

Di dalam Hadrah berisi Shalawat Nabi Muhammad SAW untuk 

menyiarkan ajaran agama Islam, dalam kesenian ini tidak ada alat musik lain 

kecuali rebana. Kesenian ini sangat kental bernuansa Islam dan diprediksi 

pertama kali dari timur tengah yang kemudian menyebar ke berbagai daerah 

seiring dengan  penyebaran Islam. 

Kesenian Hadrah berfungsi untuk menentramkan pikir dan beban 

kemanusiaan serta dapat memperbaiki tabiat manusia . selain itu , sebagai alat 

manifestasi atau penyemangat dalam meningkatkan moralitas dan spiritual 

dalam kehidupan, disamping itu, Hadrah dapat berfungsi sebagai sarana atau 

alat untuk berdzikir, sebagai manifestasi dan wujud syukur kepada Allah SWT 

atas nikmat yang telah diberikan.
67

 Dalam kitab suci Al-Qur’an Allah juga 

memerintahkan untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW. 

Firman Allah dalam Al –Qur’an Surat Al-ahzab
68

 yang berbunyi : 

   
    

  
   

      
 

                                                             
66 Imam An-Nawawi, Terjemah Syarah Shahih Muslim, terj. Wawan Djunaedi Soffandi (Kairo: 

Da>rul Hadi>th, 1994), 653. 
67 http://digilib.uin-suka.ac.id/10140/ diakses pada 05- 12- 2014 09:42 
68 Al – Qur’an, 33:56.  
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Artinya:  “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat 

untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu 

untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” 

(QS.Al-Ahzab : 56) 

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Setelah penulis melakukan pengamatan dan penelusuran terdapat beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu 

memberikan arahan agar penelitian ini lebih fokus, penelitian tersebut antara lain 

sebagai berikut:  

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatonah  Jurusan Tarbiyah, Prodi PGMI dengan  

judul “Peran Guru dalam meningkatkan Nilai Pendidikan Karakter Religius 

Di SDIT Darul Falah TP 2012/ 2013”69
  menyimpulkan bahwa fungsi Guru 

sebagai pendidik, yang menjadi panutan bagi para peserta didik dan 

lingkungannya. Peran guru sebagai pendidik berkaitan dengan meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman-

pengalaman dan meningkatkan nilai pendidikan Karakter . Fungsi Guru yang 

lain yaitu sebagai Pengajar, fungsi guru sebagai pengajar yaitu lebih 

menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan 

pengajaran. Fungsi guru yang selanjutnya yaitu sebagai pembimbing, yang 

memberi tugas , serta memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan 

masalah yang dihadapinya tugas guru sebagai pendidik tidak hanya 

                                                             
69 Siti Fatonah, Peran Guru Dalam Meningkatkan Nilai pendidikan Karakter Religius Di SDIT 

Darul Falah Tahun Pelajaran 2012/ 2013 , Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2013 
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berkenaan dengan pengetahuan namun juga menyangkut pengembangan 

kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa dalam meningkatkan 

karakter Religius. 

Perbedaan antara skripsi diatas dengan judul skripsi Peran Guru Dalam 

Mengembangkan nilai Krakter Religius Melalui kegiatan Ekstrakurikuler 

Hadrah di SD Ma’arif Ponorogo yaitu terletak pada medianya. Peneliti 

menggunakan media ekstrakurikuler dalam mengembangkan nilai karakter 

religius siswa di SD Ma’arif Ponorogo. 

2. Skripsi  Andhika Abrian Saputra dengan judul “ Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Dalam kesenian Hadrah Di MAN Wonokromo, Pleret, Bantul” 70
 

menyimpulkan bahwa Kegiatan Hadrah di MAN Wonokromo dilaksanakan 

pada hari sabtu setelah jam pelajaran selesei pada puluk 14.00 – 16.00 WIB. 

Pesertanya yaitu kelas X dan kelas XI. Nilai-nilai  pendidikan Islam dalam 

Hadrah yang ditemukan oleh peneliti yaitu: Nilai Akidah, nilai Akhlak, Nilai 

Ibadah, dan Nilai Sosial. Siswa dan siswi MAN Wonokromo memberikan 

Respon yang cukup baik terhadap kegiatan Hadrah, hal ini terbukti dengan 

munculnya ekstrakurikuler Hadrah yang berawal dari komunitas siswa yang 

ingin berlatih bersama dan membuat group, siswa dan siswi yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler Hadrah beralasan ingin melestarikan kesenian 

Islam, menambah pengalaman dan yang paling utama adalah agar bisa 

menjadi pelatih di masyarakat. 

                                                             
70 http://digilib.uin-suka.ac.id/10140/ diakses pada 17 – 02 -2015 08:00 

http://digilib.uin-suka.ac.id/10140/
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Perbedaan antara skripsi Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam kesenian 

Hadrah Di MAN Wonokromo, Pleret, Bantul dengan Peran Guru Dalam 

Mengembangkan Nilai Karakter Religius Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Hadrah di SD Ma’arif Ponorogo adalah : dalam skripsi Andhika Abrian 

Saputra, menggali nilai pendidikan islam apa saja yang terdapat pada 

kesenian Hadrah sementara dalam skripsi Peran Guru Dalam 

Mengembangkan Nilai Karakter Religius Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler 

Hadrah lebih spesifik kepada nilai karakter religius dalam Hadrah, dimana 

Hadrah merupakan sebuah media dan guru memiliki peran dalam 

mengembangkan nilai karakter religius siswanya melalui media yaitu  

Hadrah. 

 


