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ABSTRAK 

 

Rohmah. Siti.2017. Pendidikan Karakter melalui Program Berbagi Jajan Kreatif di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin Tahun 2016/2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing H.Mukhlison Effendi, M.Ag.. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Sedekah. 

Tujuan Pendidikan Karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri 

individu secara terus menerus dan melatih kemampuan diri menuju kearah hidup 

yang lebih baik. Pendidikan karakter di SD Muhtadin Madiun ditanamkan pada siswa 

salah satunya yaitu dalam program berbagi jajan kreatif. Program inilah yang menjadi 

salah satu sarana pembelajaran moral pada anak diluar mata pelajaran sekolah. Untuk 

bagaimana mengetahui bagaimana pelaksanaan dari program berbagi jajan kreatif dan 

apa nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan melalui program berbagi jajan 

kreatif pada anak di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Tahun 2016/2017, peneliti 

mengungkap hal tersebut dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

prosedur pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari data 

yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi tersebut kemudian 

peneliti melakukan analisa data dengan mengorganisasikan data, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari sehingga peneliti peroleh suatu pemahaman dari 

kesimpulan yang berdasarkan rumusan masalah yaitu, bagaimana pelaksanaan 

pendidikan karakter melalui program berbagi jajan kreatif pada siswa dan apa nilai-

nilai pendidikan karakter yang ditanamkan melalui program berbagi jajan kreatif pada 

siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin tahun 2016/2017. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa; Pertama, Program berbagi jajan 

kreatif adalah suatu program yang diperuntukan untuk siswa di Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin mulai dari kelas satu sampai enam, siswa secara bergilian diberi jadwal 

untuk membawa jajan kreatif yang nanti akan dibagikan kepada teman sekelasnya. 

Pada awal program ini masih terjadi banyak kendala akan tetapi seiring berjalannya 

waktu program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua: Nilai pendidikan 

karakter yang ditanamkan anak melalui program berbagi jajan kreatif di Sekolah 

kreatif SD Muhtadin adalah menumbuhkan jiwa dermawan atau berbagi anak 

terhadap sesama. Dengan anak diberi tanggungjawab untuk membawa jajan kreatif 

anak dibiasakan untuk bertanggungjawab atas apa yang sudah diamanahkan, karena 

jika anak tidak melaksanakan tanggungjawab maka teman sekelasnya tidak bisa 

makan di jam istirahat karena di SD Muhtadin tidak terdapat kantin sekolah. Anak 

juga diajarkan untuk disiplin dalam pembagian jajan kreatif anak dibiasakan untuk 

antri. Nilai kreatif juga ditanamkan dengan adanya ketentunan-ketentuan dari jajan 

kreatif yang akan dibawa siswa. Selain itu dalam program jajan kreatif ini anak juga 

dibiasakan untuk bergaya hidup sehat dengan terbiasa makan-makanan yang sehat 

dan tidak mengandung bahan pengawet makanan.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tantangan dalam dunia pendidikan kini dirasakan semakin kompleks. 

Pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi akibat pengaruh globalisasi 

berdampak pada perilaku moral manusia. Sumber pendidikan saat ini tidak hanya 

ada di sekolah. Mereka telah mengenal akrab dengan sumber-sumber pendidikan 

lainnya, baik yang bersifat mendidik dan memperkaya ilmu pengetahuan sampai 

yang tidak mendidik bahkan merusak moral. 

 Kata karakter sekarang ini sedang menjadi perbincangan luas, terutama 

sejak Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Muhammad Nuh, pada tahun 2010 

mencanangkan pendidikan karakter. Kebijakan mendikbud tersebut segera 

mendapat sambutan luas. Dukungan dan apresiasi pun datang dari mana-mana. 

Kalangan birokrasi pendidikan, pakar, praktisi, pengamat, dan berbagai kalangan 

menjadikan “pendidikan karakter” sebagai topik yang didiskusikan seacara 

konstruktif.  
1
 

Tidak ada yang menyangkal bahwa karakter merupakan aspek yang 

penting untuk kesuksesan manusia dimasa depan. karakter yang kuat akan 

membentuk mental yang kuat. sedangkan mental yang kuat akan melahirkan spirit 

                                                           
1
 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter Di SD (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 15. 
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yang kuat, pantang menyerah, berani mengarungi proses panjang, serta menerjang 

arus badai yang bergelombang dan berbahaya. karakter yang kuat merupakan 

persyaratan untuk menjadi seorang pemenang dalam medan kompetisi kuat saat 

ini dan yang akan datang, yang terkenal dengan era hiper kompetitif.
2
 

Ketika bangsa Indonesia bersepakat untuk memproklamasikan 

kemerdekan Indonesia  pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa (the 

founding fathers) menyadari bahwa paling tidak ada tiga tantangan besar yang 

harus dihadapi. Pertama, adalah mendirikan negara yang bersatu dan berdaulat, 

kedua, adalah membangun bangsa, dan ketiga, adalah membangun karakter. 

Ketiga hal tersebut secara jelas tampak dalam konsep negara bangsa (nation state) 

dan pembangunan karakter bangsa (nation and character building). pada 

implementasinya kemudian upaya mendirikan negara relatif lebih cepat jika 

dibandingkan dengan upaya membangun bangsa dan karakter. Kedua hal terakhir 

itu terbukti harus diupayakan terus-menerus, tidak boleh putus di sepanjang 

sejarah kehidupan kebangsaan Indonesia. Salah satu bapak pendiri bangsa, 

presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahkan menegaskan: “Bangsa 

ini harus dibangun dengan dengan mendahulukan pembangunan karakter 

(character building) charakter building inilah yang akan membuat Indonesia 

                                                           
2
 Jamal Ma‟mur Asmani, Pendidikan Karakter Di Sekolah (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 5. 
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menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau character 

building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli.” 
3
 

Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat 

Indonesia. Bahkan sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, dan kini 

orde reformasi telah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam 

kerangka pendidikan karakter dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda. 

Dalam UU tentang pendidikan nasional yang pertama kali, ialah UU 1946 yang 

berlaku tahun 1947 hingga UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang terakhir 

pendidikan karakter telah ada, namun belum menjadi fokus utama pendidikan. 

Pendidikan Akhlak (karakter) masih digabung dalam mata pelajaran agama. 

Pelaksanaan pendidikan karakter kepada guru agama saja sudah menjadi jaminan 

pendidikan karakter tidak berhasil. Maka wajar hingga saat ini pendidikan 

karakter belum menunjukan hasil yang optimal. Hal ini terbukti fenomena sosial 

yang menunjukan perilaku yang tidak berkarakter. Perilaku yang tidak 

berkarakter misalnya sering terjadi tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa, 

serta perilaku suka minum-minuman keras dan berjudi. Bahkan dibeberapa kota 

besar kebiasaan ini cenderung menjadi “tradisi” dan membentuk pola yang tetap, 

sehingga diantar mereka membentuk “musuh bebuyutan”. Maraknya “geng 

motor” yang seringkali menjuruk pada tindak kekerasan yang meresahkan 

                                                           
3
 Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya,  

2014), 1. 
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masyarakat bahkan tindakan kriminal seperti pemalakan, penganiayaan, bahkan 

pembunuhan.
4
  

Di tengah ambigunya masyarakat pada dunia pendidikan ada secercah 

harapan baru dengan datangnya era pendidikan karakter. Pembicaraan pendidikan 

karakter hingga saat ini belum genap berusia sepuluh tahun. Pendidikan karakter 

di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh Ratna Megawangi, alumnus IPB yang 

konsen terhadap dunia pendidikan anak, dan perempuan melalui konsep 

pendidikan holistik berbasis karakter, Megawangi mengedepankan sembilan pilar 

karakter yang ingin dibangun, yakni karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-

Nya, kemandirian, dan tanggungjawab, kejujuran/amanah, diplomatis, hormat dan 

santun, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong/kerjasama, percaya 

diri dan pekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan, baik dan rendah hati, 

kemudian karakter toleransi, kedamaian, dan kesantunan.
5
  

Dunia pendidikan diharapkan menjadi motor penggerak untuk 

memfasilitasi perkembangan karakter sehingga akhirnya seluruh anggota 

masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan berbangsa, dan bernegara yang 

harmonis dan demokratis dengan tetap memperhatikan sendi-sendi Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan norma-norma sosial di masyarakat  

telah menjadi kesepakatan bersama. “Dari mana asalmu tidak penting, ukuran 

                                                           
4
 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 

3.  
5
 Ulil Amariamri, Pendidikan Karakter Berbasis Al-Qur’an (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2012), 

10. 
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tubuhmu tidak penting, ukuran otakmu cukup penting, ukuran hatimu itulah yang 

sangat penting” karena otak (pikiran) dan kalbu hati yang paling kuat menggerak 

seseorang “bertutur kata dan bertindak”. Simak telaah dan renungkan dalam hati 

apakah telah memadai “wahana” pembelajaran memberikan peluang bagi peserta 

didik untuk multi integritas, komitmen, kedisiplinan, visioner dan kemandirian. 

sejarah memberikan pelajaran yang berharga, betapa perbedaan, pertentangan dan 

pertukaran pikiran itulah yang sesungguhnya menghantar kita ke gerbang 

kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui perdebatan tersebut, kita harus 

banyak belajar bagaimana toleransi dan keterbukaannya para pendiri Republik ini 

dalam menerima pendapat dan berbagai kritik apapun juga saat itu. Melalui 

pertukaran pikiran itu kita juga bisa mencermati betapa kuat keinginan para 

Pemimpin Bangsa untuk bersatu dalam satu identitas kebangsaan sehingga 

perbedaan-perbedaan bukanlah persoalan bagi mereka.
6
 

Orang yang memiliki karakter adalah orang yang mempunyai keyakinan 

dan sikap. Dia bertindak menurut keyakinan dan sikapnya itu. Keyakinan itu 

merupakan kejujuran dasar, kesetiaan terahadap dirinya sendiri dan perasaan 

spontan bahwa ia mempunyai harga diri dan bahwa harga diri itu akan turun 

apabila dia menjual dirinya. “ia tahu apa itu tanggungjawab, dan bersedia 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia bukan „orang bendera‟ yang selalu 

                                                           
6
 Sofan Amri, Ahmad Jauhari, Tatik Elisah, Implementasi Pendidikan Karakter (Jakarta: PT 

Prestasi Putrakarya, 2011), 31. 
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mengikuti arah angin. Ia bisa saja fleksible, tawar menawar, mau belajar dan 

berkembang dalam pandangannya.  

Feodalisme pendidikan selama ini jelas-jelas tidak memungkinkan 

karakter-karakter anak didiknya berkembang semestinya. Jika pendidikan 

menjadikan anak menjadi „manutan‟ dengan nilai-nilai penting tenggang rasa, dan 

tidak membantah maka karakter anak tidak akan berkembang.”kalau kita 

mengharapkan karakter, anak harus diberi semangat dan didukung agar menjadi 

pemberani, berani berinisiatif, berani mengusulkan alternatif, dan berani 

berpendapat yang berbeda. Anak harus diajarkan berfikir sendiri.
7
 

Banyak cara yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter anak, mulai melalui mata pelajaran, 

ekstrakurikuler, maupun program-program Sekolah menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter didalamnya. Di Sekolah Kreatif SD Muhtadin contohnya, 

disana terdapat  program berbagi jajan kreatif. Program yang diberi nama jajan 

kreatif ini adalah program dimana siswa/siswi Sekolah Kreatif SD muhtadin 

secara bergantian setiap hari diminta untuk membawa jajan untuk teman-teman 

sekelasnya dengan peraturan yang telah ditentuan. Fenomena ini menjadi sesuatu 

yang layak ditelati karena dilihat dari segi keunikannya, dimana jika di sekolah-

sekolah pada umumnya terdapat kantin sekolah yang terdapat beraneka ragam 

jajan anak dan kebutuhan anak lainnya, namun di SD Muhtadin tidak akan 

menemukan pemandangan seperti itu. Itulah keunikan yang ternyata juga 

                                                           
7
 Ibid.,8 
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memiliki begitu banyak latar belakang yang berkaitan dengan pendidikan 

karakter. 

Berpijak dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang bagaimana melalui program berbagi jajan kreatif dapat menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter siswa di Sekolah Kreatif SD Muhtadin, dengan 

judul “Pendidikan Karakter  Melalui Program Berbagi Jajan Kreatif di Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin Tahun 2016/2017.” 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada program berbagi jajan kreatif dan pendidikan 

karakter siswa melalui program berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin Tahun 2016/2017. 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Program Berbagi Jajan 

Kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Tahun 2016/2017? 

2. Apa Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Program Berbagi Jajan Kreatif di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin Tahun 2016/2017? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan peneliti yang 

ingin dicapai adalah: 
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1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pendidikan 

karakter melalui program berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin 2016/2017. 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

program berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Tahun 

2016/2017. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara Teoritis 

Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pelaksanaan penanaman pendidikan karakter di Sekolah 

Dasar dan lebih dari itu tentu diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan 

terutama mengenai pengembangan pendidikan karakter. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah atau lembaga pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan 

bisa dijadikan sebuah referensi dan refleksi bagi pihak sekolah Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin khususnya dan pendidikan pada jenjang sekolah 

dasar umumnya dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter di 

sekolah. 

b. Bagi pendidik atau Guru. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

bahan pertimbangan dalam menambah metode penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter pada anak didiknya. 
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c. Bagi anak didik atau siswa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan wawasan keilmuan, kemampuan, dan keinginan dalam 

mempelajari nilai-nilai pendidikan karakter. 

F. Sistematika Penelitian 

Bab 1 Pendahuluan 

Dalam pendahuluan ini dikemukakan latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan 

Bab II Kajian Teori dan atau Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian teoritik dan telaah hasil penelitian terdahulu berisi tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan sedekah. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian yang 

digunakan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, serta prosedur pengumpulan data. 

Bab IV Deskrisi Data 

Bab III ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

terdiri dari: sejarah berdirinya, visi dan misi, data guru, data siswa, 

kurikulum, struktur organisasi, serta sarana dan prasarana Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin. Selain itu dalam bab ini juga berisi tentang 

deskripsi data 
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Bab V Analisis Data 

Bab ini membahas tentang analisis data program berbagi jajan 

kreatif dan pendidikan karakter di Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

Tahun 2016/2017. 

Bab VI  Penutup 

Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil 

inti sari dari sebuah skripsi, bab ini berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian 

Karakter berasal dari bahasa Yunani, charassein, yang artinya 

mengukir.
8
 Sedangkan Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 

karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, tabiat, watak, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
9
 

Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian di tinjau dari 

titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya 

berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Secara harfiah, karakter 

bermakna kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama, dan 

reduplikasi. Menurut Kamisa, berkarakter artinya mempunyai watak 

dan kepribadian. Karakter akan memungkinkan individu untuk 

mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan 

karakter memberikan konsistensi, integritas, dan energi. Orang yang 

memiliki karakter yang kuat, akan memiliki momentum untuk 

mencapai tujuan. Begitu pula sebaliknya, mereka yang berkarakter 

                                                           
8
 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter Membangun Karakter Anak Sejak Dari Rumah 

(Yogyakarta: Pedagogia, 2010), 2. 
9
 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan yang Terserak, 

Menyambung yang Terputus Dan Menyatukan Yang Tercerai (Bandung: Alfabeta, 2009), 2. 
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mudah goyah, akan lebih lambat untuk bergerak dan tidak bisa 

menarik orang lain untuk bekerjasama denganya.
10

 

Secara langsung Zaim Elmubarok menyebutkan arti karakter 

adalah akhlak dan sifat-sifat kejiwaan seseorang. Sedangkan Abdullah 

Munir memaknai karakter adalah sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, 

maupun tindakan, yang melekat pada diri seseorang dengan sangat 

kuat dan sulit dihilangkan, hal tersebut sejalan dengan makna kata 

akhlak yang diungkapkan oleh Imam Ghazali, bahwa akhlak adalah 

sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang menimbulkan segala 

perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan 

pertimbangan.
11

 Dari pendapat tersebut jelas bahwasanya setiap sifat 

yang melekat pada jiwa seseorang dengan sangat kuat sehingga 

dengan gampang atau tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan 

seseorang melakukan perbuatan adalah karakter atau akhlak. 

Dalam pendidikan jelas bahwasanya yang menjadi tujuan pokok 

dari pendidikan bukan hanya pemahaman teori dari ilmu pengetahuan 

sehingga tujuan pendidikan hanya sebatas menghasilkan nilai kognitif 

yang baik saja, namun demikian ada tujuan lain yang lebih esensial 

dan menjadi tujuan para orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya 

di sekolah dasar, yakni terbentuknya karakter yang baik pada anak-

                                                           
10

 Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter Di SD (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,  

2013), 25. 
11

 Anwar Marsy‟ri, Akhlak Al-Qur’an (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), 3. 
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anak. Jika nilai kognitif diukur dari pemahaman anak mengenai ilmu 

pengetahuan yang bersifat teori saja, maka dari kematangan karakter 

inilah, kualitas pribadi diukur.
12

 

Isu mengenai pendidikan karakter hangat sejak pendidikan 

karakter dicanangkan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

dalam peringatan hari pendidikan Nasional, pada tanggal 2 Mei 

2010.
13

 Tekad pemerintah untuk menjadikan pengembangan karakter 

dan budaya bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem 

pendidikan nasional harus didukung secara serius oleh semua pihak, 

artinya dalam pelaksanaan pengembangan karakter dan budaya bangsa 

bukan hanya menjadi tugas seorang pendidik di sekolah, akan tetapi 

integrasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat tentu sangat 

berpengaruh. Sehingga sosialisasi dan perilaku nyata yang 

mencerminkan karakter dan budaya dan bangsa benar-benar dilakukan 

semua pihak, khususnya penggagas program tersebut yang dalam hal 

ini adalah pemerintah, bukan hanya menampilkan retorika tanpa fakta. 

Pendidikan karakter alih-alih disebut pendidikan budi pekerti, 

sebagai pendidikan nilai moralitas manusia yang disadari dan 

dilakukan dalam tindakan nyata. Disni ada unsur proses pembentukan 

                                                           
12

 Zaim Mubarok, Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan Yang Terserak, 

Menyambung Yang Terputus, Dan Menyatukan Yang Tercera i  (Bandung: Alfabeta, 2009), 105. 
13

 Fachul Mu‟in, Pendidikan Karakter: Kontruksi Teoritik & Praktik (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), 160. 
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nilai tersebut dan sikap yang didasari pada pengetahuan nyata nilai itu 

dilakukan. Dan, semua nilai moralitas yang disadari dan dilakukan itu 

bertujuan untuk membantu manusia menjadi manusia yang lebih utuh. 

Nilai itu adalah nilai yang membantu orang dapat lebih baik hidup 

bersama dengan orang lain dan dunianya (learning to live together) 

untuk menuju kesempurnaan.
14

 

Dalam pendidikan karakter Lickona menekankan pentingnya tiga 

komponen karakter yang baik (components of good character ) yaitu 

moral knowledge atau pengetahuan tentang moral dan moral action 

atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu 

memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai 

kebajikan.
15

 

Dari paradigma tersebut dapat diambil suatu garis besar 

bahwasanya pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk 

menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasikan 

nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil, 

dimana tujuan pendidikan karakter adalah meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan sekolah melalui pembentukan 

karakter peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang.pendidikan 

karakter adalah proses menanamkan karakter tertentu sekaligus 

                                                           
14

 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011),  68. 
15

 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai (Bandung: Alfabeta, 2009), 110. 
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memberi benih agar peserta didik mampu menumbuhkan karakter 

khasnya dalam menjalani kehidupan. Dengan kata lain peserta didik 

tidak hanya memahami pendidikan sebagai bentuk pengetahuan, 

namun juga menjadikannya sebagai bagian dari hidup dan secara sadar 

hidup berdasarkan pada nilai tersebut. 

b. Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter 

Berdasarkan pada prinsip yang direkomendasikan oleh Kemendiknas, 

Mahmud berpendapat bahwa program pendidikan karakter di sekolah 

perlu dikembangkan dengan berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1) Pendidikan karakter di Sekolah harus dilaksanakan secara 

berkelanjutkan (kontinuitas). Hal ini mengandung arti bahwa proses 

pengembangan nilai-nilai karakter merupakan proses yang panjang, 

mulai sejak awal peserta didik masuk sekolah hingga mereka lulus 

sekolah pada suatu pendidikan karakter. 

2) Pendidikan karakter hendaknya dikembangkan melalui semua mata 

pelajaran, dalam kegiatan kurikuler mata pelajaran, sehingga semua 

mata pelajaran diarahkan pada pengembangan nilai-nilai karakter 

tersebut. Pengembangan nilai-nilai karakter juga dapat dilakukan 

dengan dengan melalui pengembangan diri, baik melalui konseling 

maupun kegiatan ekstra kurikuler, seperti kegiatan kepramukaan dan 

lain sebagainya. 
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3) Sejatinya nilai-nilai karakter tidak diajarkan (dalam bentuk 

pengetahuan), jika hal tersebut diintegrasikan dalam mata pelajaran. 

Kecuali bila dalam bentuk mata pelajaran agama (yang didalamnya 

mengandung ajaran) maka tetap diajarkan dengan proses, 

pengetahuan (knowledge), melakukan (doing), dan akhirnya 

membiasakan (habit). 

4) Proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan secara aktif (active 

learning) dan menyenangkan (enjoy full learning). Proses ini 

menunjukan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh 

peserta didik bukan oleh guru. Sedangkan guru menerapkan prinsip 

“Tut Wuri Handayani” dalam setiap perilaku yang ditunjukan oleh 

agama.
16

 

Dari pernyataan tersebut jelas bahwa prinsip dari pendidikan karkter 

adalah pelaksanan yang sifat nya kontinyuitas (berkelanjutan), 

dikembangkan pada setiap mata pelajaran bahkan ekstrakurikuler atau 

program-program sekolah, dan pendidikan karakter seharusnya sudah 

terintregasikan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah.  

c. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Selanjutnya Richard menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

nilai adalah, suatu kualitas yang dibedakan menurut (1) kemampuan 
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 Mahmud, Pendidikan Karakter Konsep Dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 36.  
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untuk berlipat ganda atau bertambah, meskipun diberikan oleh orang lain, 

dan (2) kenyataan bahwa makin banyak nilai yang diberikan kepada 

orang lain makin banyak pula nilai serupa yang diterima atau 

“dikembalikan” dari orang lain. Lebih lanjut, Kemendiknas (2010) 

melansir bahwa berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma 

sosial, peraturan/hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah 

teridentifikasi 80 butir nilai karakter yang dikelompokan menjadi lima 

yaitu; (1) nilai-nilai perilaku manusia dengan hubungannya  dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, (2) Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri, (3) Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan sesama manusia, dan (4) nilai-nilai perilaku 

manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, serta (5) nilai-nilai 

perilaku manusia dalam hubungannya dengan kebangsaan. 
17

 

Berikut adalah daftar dan diskripsi ringkas nilai-nilai utama yang 

dimaksud yang ditulis oleh Jamal Ma‟ruf Asman: 

1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan 

Nilai ini bersifat religius. Dengan kata lain pikiran, perkataan dan 

tindakan seseorang diupayakan selalu berdasarkan nilai-nilai 

Ketuhanan dan/atau ajaran Agama. 
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2) Nilai karakter yang hubungannya dengan diri sendiri. 

Ada beberapa nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri. 

Berikut beberapa nilai tersebut. 

a) Jujur 

Jujur atau kejujuran merupakan perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya. Hal ini diwujudkan dalam hal perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain. 

b) Bertanggung Jawab 

Ini merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, sebagaimana yang seharusnya ia 

lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

c) Bergaya hidup sehat 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dalam 

menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan 

buruk yang dapat mengganggu kesehatan. 

d) Disiplin 

Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 
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e) Kerja keras. 

Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas 

(belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. 

f) Percaya diri. 

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

g) Berjiwa wirausaha 

Sikap dan perilaku mandiri dan pandai atau berbakat mengenali 

produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi 

untuk mengadakan operasi baru, memasarkannya, serta 

mengetahui pemodalan operasinya. 

h) Berjiwa dermawan 

Tindakan mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan 

waktu, tenaga, dan materi untuk menolong orang lain. 

i) Berfikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

Berfikir dan melakukan sesuatu secara nyata atau logika untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dan muktahir dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

j) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 
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k) Ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan 

didengar. 

l) Cinta ilmu 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. 

3) Nilai karakter hubungannya dengan sesama 

a) Sadar Hak dan Kewajiban diri dan orang lain 

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan sesuatu yang 

menjadi milik atau hak diri sendiri dan oramg lain, serta tugas 

dan kewajiban diri sendiri dan orang lain. 

b) Patuh pada aturan-aturan sosial. 

Sikap menuntut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan 

dengan masyarakat dan kepentingan umum. 

c) Menghargai karya dan prestasi orang lain. 

Menghargai karya dan prestasi orang lain merupakan sikap dan 

tindakan yang mendorong diri untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna untuk masyarakat. Serta mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 
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d) Santun 

Santun merupakan sifat yang halus baik dari sudut pandang tata 

bahasa maupun tata perilakunya kepada semua orang. 

e) Demokratis 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak, yang menilai sama hak dan 

kewajiban diri sendiri dan orang lain. 

4) Nilai karakter hubungannya dengan lingkungan. 

Hal ini berkenaan dengan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan, 

nilai-nilai karakter tersebut berupa sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya. 

5) Nilai kebangsaan  

Artinya cara berfikir dan bertindak dan wawasan yang menempatkan  

kepentingan bangsa dan negara atas kepentingan diri dan kelompok. 

a) Nasionalis 

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, 

kepeduliaan, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsanya. 
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b) Menghargai keberagaman. 

Sikap memberikan respect atau hormat terhadap berbagai macam 

hal, baik, yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, maupun 

agama.
18

 

Meskipun tidak semua mata pelajaran di sekolah menjadikan 

nilai-nilai pendidikan karakter tersebut sebagai pokok-pokok bahasan, 

namun diharapkan nilai-nilai pendidikan karakter tetap terintregasikan 

pada semua mata pelajaran dan kegiatan yang dilakukan di sekolah, 

dan tentu saja hal ini sangat mungkin terjadi. 

d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Karakter. 

Pertama: faktor insting (naluri) aneka corak refleksi sikap, 

tindakan, dan perbuatan manusia, dimotivasi oleh potensi kehendak 

yang dimotori oleh insting seseorang. Insting merupakan seperangkat 

tabiat manusia yang dibawa sejak lahir. Para psikologi menjelaskan 

bahwa insting (naluri) berfungsi sebagai motivator penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku. 

Kedua: faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan 

karakter adalah adat/kebiasaan. Adat/kebiasaan adalah setiap tindakan 

dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dalam 
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 Jamal Ma‟mur Asman, Pendidikan Karakter Di Sekolah  (Yogyakarta: Diva Pres, 2013), 
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bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Seperti berpakaian, 

makan, tidur, dan olahraga. 

Ketiga: yang ikut mempengaruhi keberhasilan pendidikan 

karakter adalah keturunan (wirostsah/heredity). Secara langsung atau 

tidak langsung keturunan sangat mempengaruhi keberhasilan 

pendidikan karakter atau sikap seseorang.  

Keempat: yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan 

karakter adalah milieu atau lingkungan. Salah satu aspek yang turut 

memberikan saham terbentuknya corak, sikap dan tingkah laku 

seseorang adalah lingkungan dimana seseorang berada. Melieu artinya 

yang melingkupi tubuh yang hidup, meliputi udara sedangkan 

lingkungan manusia ialah apa yang mengelilinginya seperti negeri, 

lautan, udara, dan masyarakat. Dengan perkataan lain, milieu adalah 

segala yang melingkupi manusia dalam arti yang seluas-luasnya.
19

 

2. Sedekah 

a. Pengertian 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah adalah derma 

kepada orang miskin dan sebagainya. Berdasarkan cinta kasih kepada 

sesama manusia, selamatan, kenduri, pemberian sesuatu kepada fakir 

miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat 
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fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi (derma). Sedekah berasal dari 

kata sadaqa yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa 

diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Menurut istilah 

atau terminologi syariat, sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau 

pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan 

oleh agama. Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara 

sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu 

yang mengikat. Sedekah berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan 

mendekatkan diri pada Allah.
20

 Menurut Syara‟, sedekah atau shodaqoh 

berarti memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan 

tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan taqorrub pada 

Allah SWT. Sedekah juga diartikan memberi sesuatu yang berguna bagi 

orang lain yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk 

mendapat pahala.
21

 

 Menurut Retnowati sedekah itu berarti menyisihkan sebagian harta 

yang dimilikinya untuk diberikan kaum fuqara wal masakin atau orang 

yang berhak mendapatkan dengan hti yang ikhlas dan mengharap dari 

Ridha Allah. pemberian kepada orang lain baik bersifat materi maupun 

non materi secara sukarela, tanpa nisab, dan bisa dilakukan kapan pun dan 
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dimana pun, serta kepada siapa pun tanpa aturan dan syariat, kecuali 

untuk mengharapkan ridha Allah.
22

 

 Sedekah juga merupakan bentuk syukur seseorang hamba kepada 

Tuhan yang atas anugrah nikmat yang diberikan oleh-Nya. Dan cara yang 

paling tepat bagi seorang hamba untuk bersyukur adalah dengan 

memanfaatkan harta benda dalam hal kebaikan, karena dicari dan 

dikumpulkan dengan cara yangbaik. Sedekah yang ditunaikan dari 

sebagian harta yang baik, akan mendidik seseorang menjadi pribadi yang 

rendah hati, dan belajar hidup bersahaja.
23

 

 Dari beberapa pendapat tersebut secara umum pengertian sedekah 

adalah  adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara ikhlas tanpa 

dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap Ridha dari 

Allah SWT. 

b. Macam-macam sedekah 

Sedekah dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, oleh siapa 

saja, dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, sedekah juga bisa 

dilakukan dengan apa saja, baik dengan harta atau materi, maupun 

bukan harta tau non materi. Menurut Muhammad Sanusi pemetaan 

macam-macam bersedekah dibagi menjadi dua macam, sedekah materi 

dan sedekah non materi (sedekah potensi) 
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1) Sedekah Materi 

Sedekah melalui harta benda merupakan sedekah dalam arti 

konvensional, yang dilakukan antar sesama melalui momen-

momen tertentu. Pada umumnya manusia lebih cenderung 

memikirkan kebutuhan ekonominya dari pada orang lain. Sedekah 

dengan harta merupakan representasi dari kepekaan atau 

sensitifitas terhadap keadaan masyarakat. Orang yang mempunyai 

harta lebih dari pada mereka yang kekurangan dan membutuhkan 

bantuan, maka sedekah harta dalah yang paling dianjurkan untuk 

dilakukan seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 267; 

                                   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik 

dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 

untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-

buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal 

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan 

dengan memincingkan mata terhadapnya. dan 

ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji”.(QS. Al-Baqarah)276).
24
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2) Sedekah Potensi 

Telah disebutkan bahwa sedekah tidak hanya berbentuk materi 

saja, ada banyak hal yang dilakukan untuk mempraktikan amalan 

sedekah, diantaranya: 

a) Potensi tenaga, yaitu kemampuan untuk difungsikan dan 

dimanfaatkan dalam melakukan kegiatan positif. Seperti 

membantu orang lain, gotong royong membangun masjid, 

membersihkan lingkungan, melestarikan sarana dan prasarana 

lingkungan, menjaga keamanan lingkungan serta membuang 

atau menyingkirkan duri dijalan termasuk sedekah dengan 

tenaga. 

b) Potensi pikiran, merupakan kemampuan berfikir dalam 

memecahkan setiap persoalan yang dihadapi manusia. 

Seseorang yang berada dalam kesulitan maka dapat bersedakah 

dengan sumbangan saran dan nasehat yang baik.
25

 

c. Hukum sedekah 

Sedekah secara umum, yang berarti non materi, seperti kebaikan 

dan senyuman sekalipun tetaplah diberikan kepada siapa saja dan kapan 

saja. Menurut Retnowati sedekah tidak terbatas tempat dan golongan, 
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siapa saja berhak mendapatkan sedekah. Tetapi pada dasarnya ada dua 

golongan  utama yang paling berhal  mendapatkan sedekah yaitu; 

1) Sesama muslim, yaitu pemberian sedekah dilakukam kepada siapa 

saja baik fakir miskin atau orang terlantar yang seagama lebih 

utama mendapatkan sedekah non-muslim. 

2) Sedekah dapat diberikan kepada siapa saja, tidak memandang dari 

agama, ras, suku, kebangsaan, status sosial, maupun kehidupannya. 

Sedekah diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan uluran 

tangan, baik berupa materi maupun spiritual.
26

 

Al-Quran dan Hadist mengajurkan untuk melakukan sedekah 

akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat dan 

sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak 

melakukan sedekah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat. 

Akan tetapi secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir, dan sedekah yang 

pahalanya senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahi 

hartanya telah meninggal dunia. 

Dalam sabda Rasulullah, nabi bersabda. “Diriwayatkan dari Abu 

Hurrairah ra. Bahwa Rasulullah bersabda: Apabila manusia 

meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali 

tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak 
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yang mendoakannya.” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa‟I, dan Abu 

Daud).
27

 

Sedekah merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang 

muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi 

oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah dalam pengertian diatas 

oleh para fuqoha (ahli Fiqih) disebut Sadaqah at-Tatawwu’ (Sedekah 

secara spontan dan sukarela).
28

  

Sedekah yang tidak disertai dengan rasa ikhlas tidak dapat 

digolongkan sebagai bentuk sedekah, tetapi hanya dipandang 

pemberian belaka. Sedekah adalah pemberian orang muslim ke 

sesama muslim atau non-muslim. Jadi pemberian yang berasal dari 

non-muslim, meskipun diberikan dengan hati yang tulus, tetap tidak 

dikategorikan sebagai sedekah. 

B. Telaah Penelitian Terdahulu 

Telaah penelitian terdahulu ini diambil dari penelitian yang dilakukan 

Paramita putrid, mahasiswa IAIN Ponorogo fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

keguruan, jurusan PGMI, tahun 2016, dengan judul penelitian “Implementasi 

Penanaman Pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler Tari di SD Negeri 4 

Mangkujayan Ponorogo”. 

Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah sebagai berikut; 
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1. Bagaimana pelaksanaan penananaman pendidikan karakter di SDN 4 

Mangkujayan Ponorogo tahun 2015-2016? 

2. Apakah bentuk-bentuk penanaman pendidikan karakter di SDN 4 

Mangkujayan Ponorogo tahun ajaran 2015-2016 

Pada penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut; 

Dalam pelaksanaanya, penelitian ini. melalui proses reduksi, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Melalui teknik analisis tersebut maka 

dapat diketahui bahwa: 

1. Pada tahap pelaksanaan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler tari, guru menggunakan tiga kegiatan:a) Perencanaan 

yaitu penetapan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tari, peserta dan pelatih kegiatan. Materi dan tarian 

diajarkan telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. b) 

Implementasi yaitu para stake holder kepala sekolah terutama orang 

tua sangat berperan agar kegiatan mendapat dukungan, pengawalan, 

dan penguatan, dengan demikian pada tahap karakter negatif yang 

perlu dieliminasi dan karakter positif yang perlu ditanamkan. c) 

Evaluasi program yaitu evaluasi dilakukan setiap bulan, semester, dan 

tahuanan. Dengan evaluasi yang terus menerus, akan diambil langkah-

langkah tindak lanjut, baik yang terkait dengan perbaikan program, 

kontinyus program, dan pemantapan program. 
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2. Pada tahap bentuk-bentuk penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurkuler tari guru menggunakan beberapa pendekatan dan 

strategi pembelajaran. Yaitu pendekatan sistem among, dan 

pendekatan keteladanan sedangkan strategi yang digunakan adalah 

strategi keteladanan dan kebiasaan.
29

 

Telaah hasil penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh 

saudara Annuria jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tahun ajaran 2014-

2015 dengan mengangkat judul “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan 

Karakter Pelajaran Bahasa Jawa”. Didalam penelitian ditulisakn bahwa 

pelaksanaan pendidikan karakter semakin dirasa mendesak. Gambaran 

situasi masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di negara ini menjadi 

motivasi pokok utama implementasi pendidikan karakter di Indonesia. 

Pendidikan karakter dirasa amat perlu pengembangannya jika mengingat 

makin meningkatnya tawuran antar pelajar, pemerasan/kekerasan 

(bullying), kecenderungan dominasi senior terhadap yunior, serta bentuk-

bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di kota-kota besar. Penelitian 

ini bertujuan untuk : 
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1. Mendiskripsikan tentang pelaksanaan guru dalam meningkatkan nilai-

nilai pendidikan karakter melalui mata pelajaran Bahasa Jawa di SDN 

Bulukerto 2 Magetan Tahun ajaran 2014-2015. 

2. Mengetahui pelaksanaan dalam mengembangkan pendidikan karakter 

melalui pembelajaran Bahasa Jawa di SDN Bulukerto 2 Magetan 

Tahun ajaran 2014-2015. 

3. Mengidentifikasi evaluasi hasil dalam mengembangkan nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui mata pelajaran Bahasa Jawa di SDN 

Bulukerto 2 Magetan Tahun ajaran 2014-2015. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan peneliti 

melalui proses reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari 

hasil penelitian didapati yaitu: 

1. Perencanaan yang diupayakan guru untuk meningkatan nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui mata pelajaran Bahasa Jawa pada 

siswa/sisiwi kelas V di SDN Bulukerto 2 Magetan tahun ajaran 2014-

2015 diantaranya yaitu guru menyiapkan bahan ajar yang semuanya ada 

dalam RPP, seperti menyusun strategi pembelajaran, merancang tujuan 

pencapaian indikator dari suatu kompetensi, dan menyiapkan media/alat 

belajar untuk menunjang efektifitas kegiatan pembelajaran. 
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2. Pelaksanaan nilai-nilai pendidikan karakter melalui pelajaran Bahasa 

Jawa pada siswa/siswi kelas V di SDN Bulukerto 2 Magetan tahun 

ajaran 2014-2015, dilakukan dengan berbagai strategi seperti reading 

alound, answer the question, dan demonstrasi. Dalam pelaksanaannya, 

nilai pendidikan karaker disisipkan dalam bab-bab yang telah ada di 

buku lembar kerja sisiwa, seperti bab geguritan, pancelathon dan cerita 

rakyat. 

3.  Evaluasi hasil dalam implementasi nilai-nilai pendidikan karakter 

melalui mata pelajaran Bahasa Jawa pasa siswa/sisiwi kelas V di SDN 

Bulukerto 2 Magetan tahun ajaran 2014-2015 dilakukan melalui 

penilaian portofolio dan observasi.
30

 

Telaah Penelitian Terdahulu selanjutnya yaitu dari saudara Husein 

Wahyudi Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Tahun ajaran 2011-2012 dengan judul Kantin Sekolah dan Nilai-

nilai Pendidikan Karakter di MI Nurul Huda Magetan tahun 2011-2012. 

Dalam penilitian tersebut peneliti memaparkan tentang Pendidikan akhlak 

di MI Nurul Huda Setugu Magetan ditanamkan para guru diantaranya 

dengan mendirikan kantin sekolah “Barokah”. Kantin sekolah inilah yang 

menjadi salah satu sarana pembelajaran moral pada anak diluar kelas. 

Penelitian ini bertujuan Untuk ; 
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1. Mendiskripsikan tentang bagaimana Bagaimana profil kantin sekolah di 

MI Nurul Huda Setugu Magetan. 

2. Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang ditanamkan dengan kantin sekolah 

pada siswa. 

Peneliti mengungkap hal tersebut dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan prosedur pengumpulan data yaitu wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Dari data yang telah diperoleh melalui 

wawancara, dokumentasi dan observasi tersebut kemudian akan peneliti 

lakukan analisa data mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-

unit, melakukan sintesis, menusun kedalam pola, meilih mana yang penting 

dan yang akan dipelajari sehingga peneliti peroleh suatu pemahaman dari 

kesimpulan yang berdasarkan rumusan masalah yaitu bagaimana profil 

kantin sekolah dan bagaimana nilai pendidikan karakter yang ditanamkan 

melalui kantin sekolah pada siswa. 

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa :  

1. Profil kantin sekolah di MI Nurul Huda Setugu Magetan adalah kantin 

sekolah yang menjual makanan sehat, alat tulis anak, dan perlengkapan 

pramuka. Anak dikondisikan untuk memilih, mengambil,  dan 

membayar sendiri bila hendak membeli dikantin dan berdasrkan catatan 

pembukuan yang memuat seluruh pengeluaran dan pemasukan kantin, 
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kantin mengalami banyak pelanggaran hanya pada awal didirikan saja, 

setelah tiga bulan pelanggaran terus menurun. 

2.  Nilai pendidikan karakter yang ditanamkan dengan kantin sekolah pada 

siswa di Mi Nurul Huda Setuguu Magetan adalah dengan membayar 

sendiri anak dibiasakan untuk jujur, dengan mengambil barang sendiri 

barang yang akan dibeli anak juga dibiasakn mandiri, dengan atri saat 

kantin ramai anak dilatih untuk disiplin, dengan cara jual beli yang 

berbeda dengan kebiasaan kantin diluar sekolah anak diarahkan untuk 

kreatif, dan dengan tidak melanggar aturan pada kantin yang telah 

ditetapkan sekolah anak ditanamkan tanggungjawab.
31

 

Dari beberapa telaah penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu 

tersebut, skripsi ini memiliki perbedaan yaitu terletak pada objek yang 

diteliti atau dikaji. Peneliti meneliti suatu program dalam sebuah sekolah. 

Program yang diberi nama ”program berbagi jajan kreatif” ini  memiliki 

keunikan tersendiri dalam pelaksanaanya, selain itu program ini masih 

bisa dikatakan hal yang baru, dan tentu layak untuk diteliti.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari otang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
32

 

Karakteristik-karakteristik penelitian ini adalah: 

a. Penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung dan peneliti sendiri merupakan instrumen kunci, 

sedangkan instrumen lain sebagai instrumen penunjang. Dalam hal ini, 

peneliti tidak berusaha untuk mengubah atau memodifikasi kondisi yang 

sebenarnya dari objek penelitian, peneliti hanya memaparkan apa adanya 

data-data yang dikumpulkan peneliti sendiri baik dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dari tempat penelitian, yakni program 

berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

b. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dalam hal ini, data yang 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar, yang diperoleh 

dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan beberapa siswa, 
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juga dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan di Sekolah 

Kreatif SD Muhtadin. Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan sebagai 

ilustrasi dan dukungan fakta pada penyajian. Dalam penelitian ini, data ini 

mencakup transkrip wawancara, transkrip dokumentasi, dan transkip 

observasi. Data-data tersebut yang kemudian akan dianalisi peneliti untuk 

diperoleh makna data. 

c. Dalam penelitian kualitatif disamping hasil, proses diutamakan. Dalam 

penelitian ini, karena dengan latar yang bersifat alami, peneliti lebih 

memperhatikan prosedur-prosedur penelitian yang berkaitan dengan profil 

program berbagi jajan kreatif dan pendidikan karakter yang ditanamkan 

melalui program berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

untuk memperoleh kesimpulan akhir, melalui observasi, dokumentasi, dan 

wawancara yang dilakukan peneliti. 

d. Analisis dalam penelitian kualititatif cenderung dilakukan secara analisi 

induktif. Dalam hal ini, peneliti berangkat ke lapangan untuk 

mengumpulkan berbagai data mengenai program berbagi jajan kreatif di 

SD Muhtadin melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait 

dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan peneliti. Dari analisa data-

data tersebut kemudian peneliti akan merumuskan kesimpulan atau teori. 

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu 

suatu diskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial 

seperti individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen kunci. Meskipun 

kemungkinan dalam lapangan peneliti menggunakan alat bantu dalam 

pengumpulan data, data-data yang dikumpulkan perlu ditunjang oleh 

pemahaman yang mendalam tentang makna data-data yang diperoleh. Materi 

yang didapat selanjutnya dikaji ulang oleh peneliti dan melibatkan wawasan 

pribadi sebagai instrument kunci yang menganalisinya.
33

 

Dengan demikian peneliti harus mempunyai peranan penting dalam 

partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, dengan secara langsung 

melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan 

sendiri di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang akan diteliti ini berada di Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

(Muhammadiyah Kota Madiun), sebuah lembaga pendidikan Sekolah Dasar 

yang berada di Jalan Soekarno Hatta No.3 Joesenan Taman Madiun. Lokasi 

tersebut dipilih karena pada penjajakan awal di SD Muhtadin tersebut peneliti 

menemukan keunikan dari proses pendidikan yang diterapkan dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada anak, yakni program 

berbagi jajan. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan penelti untuk 

melakukan penelitian di Sekolah ini. 
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4. Data dan Sumber Data 

Data adalah hasil pencatatan baik berupa fakta ataupun 

angka.
34

Menurut Lofland yang dikutip Lexy Moleong, sumber data utama 

dalam pendidikan kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
35

 Teknik pengumpulan data 

lebih banyak pada observasi berperanserta, wawancara, dan dokumentasi.
36

 

Teknik tersebut digunakan peneliti, karena fenomena akan dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi dengan subjek 

peneliti dimana fenomena tersebut berlangsung. 

Dalam penelitian ini data-data diperoleh dari sumber data utama, 

seperti: Kepala Sekolah, beberapa guru, dan siswa di SD Muhtadin Madiun, 

yang berhubungan langsung dengan program berbagi jajan kreatif tersebut. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 25 April sampai 4 Mei 2017. Pada hari 

Selasa, 25 April peneliti melakukan observasi untuk mengetahui kegiatan 

pendidikan sehari-hari di SD Muhtadin Madiun, kemudian di tanggal 1 Mei 

peneliti mengobservasi profil program berbagi jajan kreatif di SD Muhtadin 

Madiun sebagai objek penelitian untuk mengetahui kegiatan yang berlangsung 

di program tersebut, dan pada hari selasa tanggal 2 Mei peneliti melakukan 
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wawancara pada kepala sekolah, beberapa guru, dan siswa SD Muhtadin 

untuk mendapatkan data-data terkait rumusan masalah pada penelitian yaitu 

profil program berbagi jajan kreatif dan pendidikan karakter yang ditanamkan 

anak melalui program berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Pada tanggal 3-4 Mei peneliti melakukan pengumpulan data seperti sejarah 

singakat, visi dan misi, dan data-data lain yang berkaitan dengan SD 

Muhtadin.  

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik apabila dilakukan interaksi 

dengan guru, kepala sekolah, atau pihak yang terkait melalui wawancara yang 

mendalan dan observasi pada latar, dimana fenomena tersebut berlangsung 

dan unutuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi. 

a. Teknik Wawancara 

 Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya 

adalah dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka. Wawancara dapat 

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau Tanya jawab 

secara langsung.  



43 

 

 

 

 Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan peneliti 

(pewawancara) mengenai aspek-aspek yang harus dibahas juga menjadi 

daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau 

ditanyakan. Dengan pedoman demikian peneliti harus memikirkan 

bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam 

kalimat tanya sekaligus menyesuaikan pertanyaan  dengan konteks aktual 

saat wawancara berlangsung. 
37

 

 Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tak terstruktur, yakni wawancara bebas, dengan 

mengembangkan pertanyaan dari jawaban sumber data. Wawancara ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang program berbagi jajan kreatif 

dan nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan melalui program 

berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. Dalam wawancara 

ini orang-orang yang diwawancarai adalah : 

1) Kepala sekolah, untuk memperoleh data tentang profil sekolah dan 

program berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

2) Beberapa Guru yang bertanggungjawab atas program berbagi jajan 

kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Madiun, untuk memperoleh 

data tentang profil program berbagi jajan kkreatif dan nilai-nilai 

                                                           
37

 Affuddin & Beni Ahmad Saebani, Metodologi Peneletitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2009), 131. 



44 

 

 

 

pendidikan kreatif yang ditanamkan melalui program berbagi jajan 

kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

3) Beberapa siswa yang ikut serta dalam pelaksanaan program berbagi 

jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. Hasil wawancara dari 

informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkip 

wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara ini di namakan transkrip 

wawancara. 

b. Teknik Observasi  

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis 

dari fenomena-fenomena yang ditelit, untuk menemukan data dan 

informasi dari gejala atau fenomena (Kejadian atau peristiwa) secara 

sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang dirumuskan.
38

 

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau pengamatan 

digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan didasarkan atas 

pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan memungkinkan peneliti 

untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan 

kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dengan 

teknik ini, peneliti mengamati aktivitas-aktivitas sehari-hari objek 
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penelitian dan situasi sosial pada waktu menjadi bagian dari situasi 

tersebut. 

Selama peneliti di lapangan, tahapan observasi yang dilakukan peneliti 

adalah obsevasi deskriptif, kemudian observasi terfokus, dan observasi 

terseleksi.
39

 Observasi deskriptif dilakukan peneliti pada saat memasuki 

situasi sosial tertentu sebagai objek penelitian, pada tahap ini peneliti 

belum membawa masalah yang akan diteliti. Observasi deskriptif peneliti 

dilakukan saat penjajakan awal yang dilakukan di Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin. Kemudian obseravsi terfokus yaitu obsevasi yang telah 

dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Observasi terfokus 

peneliti dilakukan pada tanggal 25 April 2017, dengan memfokuskan 

pengamatan dan pencatatan untuk mengetahui kegiatan pendidikan sehari-

hari di SD Muhtadin Madiun, dan yang terakhir penelitian terseleksi , 

dilakukan pada tanggal 1 Mei 2017, pada tahap ini peneliti melakukan 

pengamatan dan pencatatan untuk mengetahui program berbagi jajan 

kreatif sebagai objek penelitian. Dengan melakukan analisa terhadap data-

data yang diperoleh saat melakukan obsevasi, peneliti telah dapat 

menemukah pemahaman yang mendalam mengenai program berbagi jajan 

kreatif yang ada di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 
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c. Teknik Dokumentasi. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.
40

 Dokumen 

merupakan catatan yang sudah berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.
41

 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data lapangan tentang 

sejarah berdirinya Sekolah Kreatif SD Muhtadin, visi dan misi, kurikulum, 

struktur Organisasi sekolah, data guru, data siswa, sarana dan prasarana dan 

data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ininasution 

menyatakan “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan 

hasil penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”. 

Namun dalam penelitian kualitatif, analisi data lebih difokuskan selama 

proses pengumpulan data daripada  setelah selesai pengumpulan data.
42

 

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus 
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sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu data reduction dan data display, dan conclusion drawing/verifications.
43

 

Langkah-langkah analisi data ditunjukan pada gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuat 

kategori. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Dalam penelitian ini data yang telah diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dari lapangan yang terkait 

dengan program berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin, akan langsung dirangkum, kemudian akan diberikan 
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kode berupa garis  bawah spidol berwarna merah, kuning, dan hijau 

untuk setiap indikator, dari indikator-indikator tersebut kemudian 

dilakukan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

yaitu: profil program berbagi jajan kreatif dan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang ditanamkan melalui program berbagi jajan kreatif di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

b. Penyajian data (data display) 

Penyajian data adalah menyajikan data kedalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, network, dan chart 

berupa transkrip wawancara, transkrip observasi, dan transkrip 

dokumentasi. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh 

data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola baku yang 

selanjutnya akan dipaparkan pada pola akhir penelitian. Dengan 

memaparkan data tersebut, data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.  

c. Verification 

Langkah yang terakhir dalam penelitian adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini kesimpulan yang 

diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran dari program 

berbagi jajan di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji kredibilitas pada penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, 

triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member 

check. Namun dalam penelitian ini akan menggunakan dua cara saja dalam uji 

kredibilitas yaitu dengan cara: 

a. Meningkatkan ketekunan. 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara 

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan 

sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat 

memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang program 

berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. Sebagai bekal 

peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca 

berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. 

b. Triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai 

waktu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi waktu. Waktu juga 

sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan 

teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum 
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banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, 

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
44

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan, laporan hasil penelitian, 

tahapan-tahapan penelitian itu adalah: a. Tahap pra lapangan, yang 

meliputi:menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian; b. Tahap 

Pekerjaan lapangan, yang meliputi:memahami latar penelitian dan persiapan 

diri memasuki lapangan dan peran serta sambil mengumpulkan data; c. Tahap 

analisi data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data;d. 

Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah  Singkat Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin (Muhammadiyah Kota Madiun) berada 

di Jalan Soekarno Hatta No. 3 Josenan Kecamatan Taman terletak di 

bagian selatan Kota Madiun merupakan tempat yang cukup strategis, 

sangat dekat dengan Masjid Darussalam. Lingkungan yang religius, 

menjadikan modal yang kuat untuk membentuk generasi Islam yang 

memiliki aqidah kuat dan berakhlaq mulia. Hal ini merupakan dua unsur 

utama yang terdapat di dalam Visi sekolah. Sekolah Kreatif SD Muhtadin 

(Muhammadiyah Kota Madiun) memberikan pelayanan pendidikan yang 

bernuansa Islam, dengan porsi mata pelajaran agama Islam yang tinggi, 

ditambah mata pelajaran Kemuhammadiyahan yang merupakan ciri khas 

pendidikan Muhammadiyah. 

Dua unsur penting dalam Visi SD Muhammadiyah Kota Madiun 

adalah terwujudnya generasi Islam yang Cerdas dan Ceria. Cerdas 

akademik maupun non akademik merupakan cita-cita bersama bagi 

Stakeholder di dalam memberikan layanan pendidikan yang baik. 

Sistem pengelolaan informasi terpadu, menjadikan perangkat sekolah 

yang elegan, smart dan bermartabat. Standart pengelolaan sekolah yang 
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berbasis IT, semakin mempermudah akses warga sekolah (Kepala sekolah, 

guru dan siswa) berkomunikasi dengan wali murid dan penyelenggara serta 

pemilik pendidikan Muhammadiyah di Kota Madiun.
45

 

Dalam perkembangannya, SD Muhtadin Madiun banyak mengalami 

perkembangan, baik secara fisik maupun kualitas non fisik nya. Tentu hal 

tersebut merupakan wujud kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan 

masyarakat dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan Sekolah Kreatif 

SD Muhtadin sesuai dengan visi dan misi Sekolah.     

2. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi Sekolah 

Terwujudnya generasi Islam yang bertaqwq, cerdas dan berprestasi 

b. Misi Sekolah  

Mengintregasikan nilai-nilai Islam ke dalam semua mata pelajaran dan 

aktivitas sekolah, mendidik perilaku sopan, bertutur kata santun dan 

berkepribadian unggul, melakukan transformasi ilmu pengetahuan 

dengan mengedapankan sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, 

kreatif, efektif, menyenangkan dan Islami, dan mewujudkan siswa 

berprestasi melalui pembinaan secara intensif. 

Data lengkap mengenai visi dan misi Sekolah Kreatif Muhtadin dapat dilihat 

dilampiran.
46
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 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 01/D/F-1/25.IV/2017 dalam Lampiran laporan hasil 
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c. Kurikulum  

Kombinasi dan Kolaborasi kurikulum Kemendikbud dan ISMUBARIS 

(Al Islam, Kemuhamadiyahan, Bahasa Arab, Bahasa Inggris).
47

 

3. Data Guru Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Tenaga pengajar di Sekolah Kreatif SD Muhtadin berjumlah 23 guru.
48

 

Berikut adalah tabel data guru SD Muhtadin saat dilakukan penelitian.  

4. Data Siswa Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Data siswa saat peneliti melakukan penelitian di Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin tahun ajaram 2016/2017 berjumlah 243 siswa. Adapun 

perinciannya dapat dilihat di lampiran.
49

 

5. Struktur Organisasi Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

a. Kepala Sekolah : Sujatmiko S.pd 

b. Wakil Kepala Sekolah : Ary Mustrifarini M.pd 

c. Guru kelas 1 : 1) Endah Meyliyawati S.pd 

2) Diamiatin S.pd 

3) Anik Magfuroh S.pd 

4) Yuliana S.pd 

5) Desy Sri WS S.pd 

 

d. Guru kelas 2 : 1) Sri Hartatik S.pd.i 

2) Sutanti J. S.pd 
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e. Guru kelas 3 : 1) Iftah Wahyu S.pd 

2) Enny Dianwati S.pd 

 

f. Guru kelas 4 : 1) Ilham Abadi S.pd 

2) Dwi Harijati S.pd 

 

g. Guru kelas 5 : 1) Lina Mariana S.pd 

h. Guru kelas 6 : 1) Ary Mustrifarini M.pd 

i. Guru Bahasa Inggris : Dhina S.pd M.pd                  

j. Guru Matematika : Jumali S.pd                             

Data lengkap mengenai struktur organisasi dari Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin dapat dilihat dilampiran.
50

 

6. Ekstrakurikuler di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Berikut beberapa keterangan tentang ekstrakurikuler yang dimiliki 

oleh Sekolah Kreatif SD Muhtadin berdasarkan data yang ada: 

1. Tapak Suci 

2. Musik vokal 

3. Inggris fun 

4. Hadroh 

5. Mewarnai 

6.Tari modern & Tradisional 

7. Paduan Suara 

8. Hisbul Waton 

9. Handycraft 

10. Tahfidz 

11. Renang 

12. Band 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Program Berbagi Jajan 

Kreatif di Sekolah Kreatif Muhtadin. 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin (Muhammadiyah Kota Madiun) adalah 

salah satu Lembaga Pendidikan Dasar Swasta yang mempunyai konsep 

kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. 

Mulai dari seragam yang digunakan siswa-siswinya, kegiatan belajar 

mengajar dikelas, ekstrakurikuler sekolah, kegiatan-kegiatan yang 

meningkatkan spiritual anak, program penanaman berwirausaha, sampai 

program atau kegiatan peananaman nilai karakter pada anak. Salah satunya 

yaitu program yang diberi nama “berbagi jajan kreatif”. Program ini sudah 

satu tahun ini berjalan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Sujatmiko 

selaku kepala sekolah adalah sebagai berikut : 

Sesuai dengan visi Sekolah, yaitu terwujudnya generasi Islam yang bertaqwa, cerdas 

dan berprestasi. Pihak sekolah berupaya terus menerus menanamkan akhlak-akhlak 

yang baik melalui berbagai kegiatan dilingkungan sekolah. Di dalam kelas para guru 

telah memasukan nilai-nilai pendidikan karakter yang terintregasikan dalam semua 

mata pelajaran. Diluar kelas juga sekolah mempunyai program berbagi jajan kreatif 

dimana semua siswa diberikan jadwal secara giliran untuk membawakan jajan sehat 

dari rumah yang nantinya dibagikan kepada seluruh teman sekelasnya.
51
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Dari konsep program berbagi jajan kreatif yang diungkapkan kepala 

sekolah, Ibu Ari sebagai wakil kepala sekolah tersebut menambahkan: 

Konsep dari program berbagi jajan kreatif ini adalah memberikan jadwal kepada 

seluruh siswa secara bergiliran, untuk membawa dua jenis jajan yang sehat atau tidak 

mengandung MSG yang nantinya dibagikan kepada seluruh teman sekelasnya. 

Dalam berbagi anak-anak diajarkan untuk berantri, mencuci tangan dan 

mengucapkan terima kasih kepada teman yang sudah membawakan jajan untuk 

mereka.
52

 

Ibu Reni selaku salah satu Guru di SD Muhtadin menambahi dengan 

jawaban yang tidak jauh berbeda: 

Konsep dari program Berbagi jajan kreatif ini adalah dengan pembagian jadwal 

membawa  jajan kreatif secara bergantian dari hari senin sampai jum‟at dengan 

ketentuan dua jenis makanan yang sehat dengan nominal minimal tiga ribu rupiah,  

untuk hari sabtu kita gunakan untuk bazar mbak, itu mengajarkan mereka untuk 

berwirausaha.
53

 

Dari wawancara dengan Bapak Sujatmiko, Ibu Ary, dan Ibu Reni 

tersebut diperkuat dengan observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 25 

April 2017 yaitu: 

Selasa 25 April 2017, pukul 08.45 pagi adalah jam istirahat di SD Muhtadin, namun 

ada pemandangan yang tidak biasa seperti layaknya jam istirahat di  sekolah-sekolah 

dasar pada umumnya. Bukan segerombolan anak-anak yang sedang berdesak-desak 

membeli jajan di kantin atau penjual jajanan sekolah di depan gerbang sekolah, akan 
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tetapi justru nak-anak terlihat mecuci tangan dan antri di kelas masing-masing. 

Terlihat ada salah satu anak yang maju kedepan dengan membawa dua jenis 

makanan, teman-teman lain yang sudah cuci tangan antri dengan rapi menunggu 

giliran mendapatkan jajan kretif yang dibawa oleh temannya, tidak lupa ucapan 

terimakasih juga diucapkan setelah mereka menerima jajan kreatif dari temannya.
54

 

Dari wawancara dengan Bapak Jatmiko, Ibu Ari, dan Ibu Reni serta 

observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa konsep berbagi jajan 

kreatif adalah setiap anak diberi jadwal membawa jajan kreatif secara 

bergiliran dari senin sampai kamis untuk membawa dua jenis makanan 

dengan nominal minimal tiga ribu rupiah dengan ketentuan makanan yang 

sehat dan tidak mengandung MSG. 

Pada pelaksanaan program berbagi jajan kreatif ini sudah berjalan 

sekitar satu tahun ini. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan 

kepada Ibu Ari, yaitu: 

Program berbagi jajan kreatif ini sudah berjalan sekitar satu tahun lebih mbak, pada 

awal-awal pelaksanaannya masih ada kendala dalam program ini, mulai anak yang 

tidak suka dengan jajan kreatif yang dibawa temannya, sampai orang tua yang lupa 

untuk membawakan jajan kreatif pada anaknya. Ada juga beberapa orang tua yang 

tidak setuju dengan program berbagi jajan ini. Namun kita dari pihak sekolah banyak 

melakukan evaluasi atas masalah-masalah tersebut. 
55

 

                                                           
54

 Lihat transkrip observasi nomor: 01/O/F-1/24-IV/2017 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
55

Lihat transkrip wawancara nomor: 05/2-W/F-1/04-V/2017 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 



58 

 

 

 

Dalam pelaksanaan program berbagi jajan kreatif wali kelas menjadi 

penanggungjawab sekaligus koordinator. 

Kepala sekolah SD Muhtadin mengatakan: 

Program berbagi jajan kreatif ini dikoordinatori oleh masing-masing wali kelas. 

Koordinator bertugas untuk memastikan program berbagi jajan kreatif berjalan 

dengan sesuai yang diharapkan, seperti memastikan siswa membawa jajan kreatif, 

dan ketentuan-ketentuan jajan kreatif yang dibawa oleh siswa.
56

   

Evaluasi dari program berbagi jajan kreatif adalah untuk mengetahui 

seberapa jauh hasil yang telah dicapai dalam proses pendidikan yang telah 

dilaksanakan, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang 

diharapkan atau belum, yakni dalam rangka penanaman nilai pendidikan 

karakter di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Ari adalah 

sebagai berikut: 

Dalam proses evaluasi program berbagi jajan ini, para guru dan wali murid berusaha 

melakukan komunikasi untuk masalah-masalah yang terjadi dalam program berbagi 

ini melalui rapat internal sekolah serta rapat dengan wali murid. Dengan berbagai 

pertimbangan akhirnya para orang tua sepakat untuk melanjutkan program ini karena 

dirasa program berbagi jajan ini memiliki banyak manfaat terutama dalam 

pembiasaan berbagi dengan sesama, disiplin, tanggungjawab, kreatif dan 

membiasakn anak untuk melakukan pola hidup yang sehat. Selain itu pihak sekolah 

juga meminta kepada pihak wali murid yang memang berhalangan untuk membawa 
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jajan kreatif disekolah untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu sehingga pihak 

sekolah bisa menggantikannya, agar siswa tetap dapat mengkonsumsi jajan sehat di 

waktu jam isrirahat.
57

 

Dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Sujatmiko, Ibu 

Ari dan Ibu Reni, serta observasi yang peneliti lakukan mengenai konsep, 

pelaksanaan, dan evaluasi dari program berbagi jajan kreatif tersebut 

adalah melakukan komunikasi intensif dengan pihak wali murid dalam hal 

membawa jajan kreatif, dan pemberian pemahaman serta pembiasaan 

kepada anak untuk melakukan nilai-nilai karkter yang baik dalam berbagai 

tindakan.  

2. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter yang Ditanamkan Melalui Program 

Berbagi Jajan Kretif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Untuk mendapatkan data mengenai nilai-nilai pendidikan karakter 

yang ditanamkan melalui program berbagi jajan kreatif di SD Muhtadin 

Madiun, peneliti melakukan wawancara dengan bapak kepala madrasah, 

guru, dan beberapa siswa yang ikut serta dalam program berbagi jajan 

kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak 

Sujatmiko adalah: 

Dengan didirikannya program berbagi jajan kreatif ini, anak mempunyai 

taggungjawab pada jadwal untuk membawa jajan kreatif yang telah diberikannya, 
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karena jika anak tidak membawa maka teman-teman sekelasnya tidak bisa makan 

pada saat istirahat sekolah. Meskipun pihak sekolah tentu sudah mempunyai 

alternatif jika kejadian itu terjadi. Selain itu anak juga diajarkan untuk berbagi 

terhadap sesama serta rasa disiplin anak juga ditanamkan saat proses pembagian 

jajan anak ini.
58

 

Lebih lanjut Ibu Ari selaku wakil kepala sekolah juga ikut 

menambahkan: 

Dengan adanya program berbagi jajan kreatif ini anak jadi terbiasa dengan hidup 

sehat yang mana tidak makan makanan yang mengandung MSG, makan sambil 

duduk, dan mencuci tangan sebelum makan.  Anak juga dibiasakan untuk 

melakukan budaya tertib dan antri saat mendapatkan giliran mengambil jajan 

kreatif yang dibawa temannya.
59

 

Ibu Desy salah satu wali kelas satu mengatakan: 

Program berbagi jajan kreatif ini juga mengajarkan anak untuk lebih kreatif dalam 

membawa jajan yang akan diberikan kepada teman sekelasnya, karena siswa 

diberikan kebebasan membawa jajan kreatif apapun asal dengan ketentuan 

makanan tersebut harus sehat dan tidak mengandung MSG, serta dengan jumlah 

dua macam jajan nyang senilai tigaribu rupiah.
60

  

Angga yang merupakan salah satu siswa kelas tiga di SD Muhtadin 

Madiun juga ikut memberikan tanggapan: 
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Setelah ada program berbagi jajan kreatif aku nggak perlu antri dikantin kak, 

makanannya juga enak dan jadi lebih asik karena makannya bersama-sama dengan 

teman sekelas.
61

 

Dari wawancara dengan Bapak Sujatmiko, Ibu Ari, Ibu Desy, dan 

Angga mengenai nilai-nilai karakter yang ditanamkan melalui program 

berbagi jajan kreatif pada anak, dapat diketahui bahwa program ini telah 

memberikan penanaman nilai-nilai karakter pada anak seperti nilai berbagi 

atau dermawan, taggungjawab, disiplin, kreatif, dan bergaya hidup sehat.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Program Berbagi Jajan 

Kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Pendidikan merupakan suatu proses perbaikan secara terus menerus 

dalam hal kebaikan. Tidak terkecuali dengan pendidikan karakter yang saat ini 

sedang menjadi perbincangan masyarakat, terutama para pemerhati 

pendidikan. Pendidikan Karakter menjadi sangat penting karena masyarakat 

masih merasa lembaga pendidikan umum sampai saat ini masih 

mengedepankan pada kemampuan kognitif anak, atau kemampuan menghafal 

anak, padahal kemampuan kognitif anak juga harus diseimbangi dengan 

afektif dan psikomotorik anak. 

Hal ini sejalan dengan teori dari Ardy Wirani bahwa pendidikan bukan 

hanya pemahaman teori dari ilmu pengetahuan sehingga tujuan pendidikan 

hanya sebatas menghasilkan nilai kognitif yang baik saja, namun demikian 

ada tujuan lain yang lebih esensial dan menjadi tujuan para orang tua yang 

menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar, yakni terbentuknya karakter 

yang baik pada anak-anak. Jika nilai kognitif diukur dari pemahaman anak 

mengenai ilmu pengetahuan yang bersifat teori saja, maka dari kematangan 

karakter inilah, kualitas pribadi diukur. 
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Fenomena tersebut merupakan suatu kondisi yang mengkhawatirkan 

dan membuat gelisah para orang tua, tidak terkecuali mereka yang 

menyekolahkan anak-anaknya di lembaga pendidikan dasar. Belum lagi 

terbukanya arus informasi komunikasi akibat dari arus globalisasi. Kondisi ini 

tentu berdampak pada pola pikir sampai perilaku anak-anak, dan 

menghindarkan mereka dari hal-hal tersebut tentu bukan sebuah solusi. 

Membentengi mereka dengan ketaqwaan, pengendalian diri, sampai 

penanaman nilai-nilai karakter lebih menjadikan anak untuk bertahan dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman tentu dengan pribadi yang 

berkarakter kuat. 

Semua impian tersebuat akan tetap menjadi sebuah mimpi tanpa 

adanya usaha dari pemerintah, masyarakat, orang tua, dan anak didik itu 

sendiri. Semua secara sinergis harus ikut bertanggungjawab atas keberhasilan 

pendidikan karakter yang telah menjadi obat andalan pemerintah di bidang 

pendidikan. Tidak terkecuali dengan lembaga pendidikan sekolah dasar, yang 

merupakan awal penananman nilai-nilai pendidikan karakter untuk anak. 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin yang merupakan lembaga pendidikan dasar 

yang mempunyai takeline kreatif dan inovatif. Di Sekolah Dasar Muhtadin 

mempunyai berbagai macam cara untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui berbagai pembiasaan-pembiasaan atau rutinitas di lingkungan 

sekolah, salah satu program unggulannya adalah program berbagi jajan 

kreatif. Jika disebuah sekolah sering kita lihat ada kantin sekolah yang 
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menyediakan berbagai macam kebutuhan siswa mulai makanan, minuman, 

atau perlengkapan tulis lainnya, namun di sekolah dasar Muhtadin kita tidak 

akan menjumpai pemandangan tersebut. Tidak ada kantin sekolah ataupun 

pedagang yang ramai berjualan di depan gerbang sekolah. Hal ini tentu 

menjadi suatu hal yang unik dan menarik untuk kita teliti lebih dalam. 

Program berbagi jajan kreatif adalah suatu program yang diperuntukan 

untuk siswa di SD Muhtadin mulai dari kelas satu sampai kelas enam tanpa 

secara bergiliran mendapatkan jadwal untuk membawa jajan kreatif yang 

nantinya dibagikan kepada seluruh teman sekelasnya. Program berbagi jajan 

kreatif dilaksanakan mulai hari senin sampai dengan hari jumat. Jajan kreatif 

yang akan dibawa tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan khusus 

yaitu:makanan yang sehat atau tidak mengandung bahan pengawet (MSG), 

jajan berjumlah dua macam yang jika dinominalkan seharga minimal tiga ribu 

rupiah. Dalam pelaksanaannya ada ritual khusus sebelum dibagikan kepada 

teman sekelasnya, ritual yang dimaksud yaitu adalah cuci tangan terlebih 

dahulu, kemudian dilanjut dengan doa sebelum makan secara bersama-sama. 

Tidak berhenti disitu, proses pembagian jajan kreatif itu berlangsung dengan 

unik dan seru dimana anak yang membawa jajan kreatif diminta untuk maju 

kedepan, dan teman-teman sekelasnya lain harus antri secara rapi, dan 

dilanjutkan dengan mengucapkan terima kasih kepada teman yang sudah 

membawakan jajan kreatif untuknya. 
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Dalam program berbagi jajan kreatif tersebut, wali kelas masing-

masing menjadi koordinator di tiap-tiap kelasnya, hal ini dikarenakan wali 

kelas adalah seorang yang paling mengerti dengan kondisi masing-masing 

siswanya, selain itu wali kelas juga akan bisa lebih intensif dalam memastikan 

program berbagi jajan kreatif ini berjalan sesuai yang diharapkan, seperti 

mengkomunikasikan dengan wali murid terkait jajan kreatif dan ketentuan-

ketentuan jajan kreatif yang dibawa oleh siswa benar-benar sesuai dengan 

peraturan. 

Program berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin sudah 

berjalan selama satu tahun lebih. Dalam pelaksanaan awal masih terjadi 

banyak kendala seperti anak yang tidak suka dengan jajan kreatif yang dibawa 

temannya, sampai orang tua yang lupa membawakan jajan kreatif. Namun 

dengan berbagai evaluasi yang dilakukan pihak sekolah mulai rapat internal 

pihak yang sekolah, sampai rapat dengan wali murid untuk melakukan 

komunikasi terkait program berbagi jajan kreatif ini. Dan akhirnya pihak 

sekolah dan pihak orang tua sepakat untuk melanjutkan program berbagi jajan 

kreatif ini karena dirasa memiliki banyak manfaat terutama dalam 

penananman nilai-nilai pendidikan karakter pada anak. 

B. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter yang Ditanamkan melalui Program 

Berbagi Jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Mahmud Sejatinya nilai-nilai 

karakter tidak diajarkan (dalam bentuk pengetahuan). Jika hal tersebut 
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diintegrasikan dalam mata pelajaran, kecuali bila dalam bentuk mata pelajaran 

agama (yang didalamnya mengandung ajaran) maka tetap diajarkan dengan 

proses, pengetahuan (knowledge), melakukan (doing), dan akhirnya 

membiasakan (habit). Begitu juga dengan program berbagi jajan kreatif ini, 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter akan lebih efektif apabila anak 

langsung bisa melakukan sendiri kegiatan yang berkaitan dengan penanaman 

nilai-nilai pendidikan karakter. Posisi guru dan orang tua hanya sebagai 

fasilitator dan stimulus dalam program berbagi jajan kreatif yang mana hanya 

bertugas memfasilitasi serta memberi arahan dan nasihat terkait nilai-nilai 

pendidikan karakter. 

Dari data dan fakta lapangan  yang diperoleh peneliti terdapat nilai-

nilai pendidikan karakter yang ditanamkan melalui program berbagi jajan 

kreatif. Nilai-nilai tersebut meliputi rasa berbagi atau dermawan, 

taggungjawab, disiplin, kreatif, dan bergaya hidup sehat. 

Berdasarkan buku yang ditulis Mahmud dengan judul “Pendidikan 

Karakter Konsep dan Implementasi”, adalah sebagai berikut: 

1. Berjiwa dermawan (berbagi) 

Tindakan mencintai sesama manusia sehingga menyumbangkan waktu, 

tenaga, dan materi untuk menolong orang lain. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan melalui program berbagi 

jajan kreatif yang tidak bisa dipisahkan adalah menumbuhkan jiwa 

dermawan, atau jiwa berbagi terhadap sesama, hal itu tercermin saat 



67 

 

 

 

pembagian jajan kepada temannya, anak akan tumbuh rasa berbagi dan 

saling memberi dalam hal kebaikan tanpa membeda-bedakan antara teman 

yang satu dengan teman yang lain. 

2. Tanggungjawab 

Ini merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, sebagaimana yang seharusnya ia lakukan terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

Program berbagi jajan kreatif ini juga menanamkan nilai 

bertanggungjawab kepada anak yang sudah mendapatkan jadwal 

membawa jajan kreatif, rasa bertanggungjawab itu akan tumbuh dengan 

sendirinya ketika anak sudah diberi tanggungjawab untuk membawa jajan 

kreatifnya, karena jika anak tidak membawa jajan kreatif maka teman satu 

kelasnya tidak bisa makan pada saat jam istirahatnya, ini karena di 

Sekolah Kreatif SD Muhtadin tidak terdapat kantin sekolah. 

3. Disiplin 

Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

Rasa disiplin juga tertanamkan dalam program berbagi jajan kreatif di SD 

Muhtadin. Dalam proses pembagian jajan kreatif anak diminta untuk antri 

secara tertib dalam menerima jajan dari teman yang sudah membawakan 
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jajan kreatif untuknya. Selain itu anak juga dibiasakan mengucapkan 

terimakasih ketika telah mendapatkan bantuan dari orang lain. 

4. Kreatif 

Berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru 

dari sesuatu yang telah dimiliki. 

Kreatifitas juga akan muncul manakala anak diberi kebebasan untuk 

membawa jajan kreatif apa saja asalkan dengan syarat-syarat tertentu 

yaitu;harus termasuk makanan yang sehat dan tidak mengandung bahan 

kimia yang berbahaya (MSG), syarat selanjutnya yaitu anak diminta 

membawa dua jenis makanan yang mana dengan ketentuan minimal 

dengan nominal tiga ribu rupiah. Dengan demikian anak akan berfikir 

lebih kreatif kira-kira makanan apa yang akan diberikan untuk teman-

temannya dengan syarat-syarat yang sudah diberikan. 

5. Bergaya hidup sehat 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup 

yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu 

kesehatan. 

Dan nilai pendidikan terakhir yang ditanamkan oleh siswa dalam program 

berbagi jajan kreatif adalah bergaya hidup sehat. Denga diadakan program 

berbagi jajan kreatif ini anak akan dibiaskan untuk makan makanan 

tradisional yang dimasak dirumah, yang mana makanan tersebut lebih 

sehat dan terjaga kandungan gizinya. Meskipun pada awal-awal anak 
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masih banyak yang tidak suka karena sudah terbiasa makan makanan yang 

mengadung penguat rasa, akan tetapi seiring berjalannya waktu anak jadi 

lebih terbiasa untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat tersebut. 

Selain itu anak juga dibiasakan untuk makan sambil duduk dan cuci 

tangan sebelum makan. Dan ini merupakan salah satu gaya hidup sehat 

yang perlu kita lestarikan dan tanamkan pada diri anak sejak dini. 

Dengan demikian jelas nilai-nilai pendidikan karakter yang 

ditanamkan anak melalui program berbagi jajan kreatif adalah. Jiwa 

dermawan, tanggungjawab, disiplin, kreatif dan bergaya hidup sehat. 

Meskipun masih banyak hal lain lagi yang merupakan dampak positif dari 

program berbagi jajan kreatif ini. Mulai dari wali murid siswa, guru, dan 

lembaga pendidikan yang bersangkutan, sampai nanti diharapkan juga akan 

mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan karakter demi kemajuan 

bangsa Indonesia kedepan. Tentu dengan proses yang tidak bisa instan. 

Namun tidak ada yang proses yang menghianati hasil, sekecil apapun usaha 

yang kita lakukan pasti itu akan berpengaruh bagi dunia, karena kita adalah 

bagian dari dunia ini. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Sekolah Kreatif SD 

Muhtadin Madiun dengan judul Pendididkan Karakter melalui program 

berbagi jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Madiun Tahun 

2016/2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Program berbagi jajan kreatif adalah suatu program yang diperuntukan 

untuk siswa di SD Muhtadin mulai dari kelas satu sampai kelas enam 

tanpa terkecuali. Siswa mulai dari hari senin sampai jum‟at secara 

bergiliran mendapatkan jadwal untuk membawa jajan kreatif yang 

nantinya dibagikan kepada seluruh teman sekelasnya. Jajan kreatif yang 

akan dibawa tersebut mempunyai ketentuan-ketentuan yaitu; makanan 

yang sehat atau tidak mengandung bahan pengawet (MSG), jajan juga 

harus dua macam dengan jumlah minimal tiga ribu rupiah. Dalam 

pelaksanaannya siswa diminta untuk cuci tangan terlebih dahulu, 

kemudian dilanjut dengan doa sebelum makan secara bersama-sama. 

Proses pembagian jajan kreatif pun berlangsung dengan unik dan seru 

dimana anak yang membawa jajan kreatif diminta untuk maju kedepan, 

dan teman-teman sekelasnya lain harus antri secara rapi, dan tentu 
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dilanjutkan dengan mengucapkan rasa terima kasih kepada teman yang 

sudah membawakan jajan kreatif untuknya. Guru kelas menjadi 

penanggungjawab atas terlaksannya program berbagi jajan kreatif ini. 

Dalam pelaksanaannya diawal masih terjadi kendala, karena program ini 

masih berjalan sekitar satu tahun ini, akan tetapi seiring berjalannya 

waktu dengan berbagai evaluasi yang dilakukan pihak sekolah bersama 

wali murid, akhirnya program ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan. 

2. Nilai-Nilai pendidikan karakter yang ditanamkan melalui program berbagi 

jajan kreatif di Sekolah Kreatif SD Muhtadin Madiun adalah 

menumbuhkan jiwa dermawan atau berbagi anak terhadap sesama. Dengan 

anak diberi tanggungjawab untuk membawa jajan kreatif anak dibiasakan 

untuk bertanggungjawab atas apa yang sudah diamanahkan, karena jika 

anak tidak melaksanakan tanggungjawab maka teman sekelasnya tidak bisa 

makan di jam istirahat, itu karena di SD Muhtadin tidak terdapat kantin 

sekolah. Anak juga diajarkan untuk disiplin dalam pembagian jajan kreatif 

anak dibiasakan untuk antri. Nilai kreatif juga ditanamkan dengan adanya 

ketentunan-ketentuan dari jajan kreatif yang akan dibawa siswa. Selain itu 

dalam program jajan kreatif ini anak juga dibiasakan untuk bergaya hidup 

sehat seperti makan sambil duduk, cuci tangan sebelum makan, dan 

membiasakan makan-makanan yang tidak mengandung bahan pengawet 

berbahaya atau MSG. 
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B. SARAN 

1. Bagi Sekolah (Lembaga Pendidikan) 

Program berbagi jajan kreatif di SD Muhtadin Madiun telah terbukti 

dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yaitu berjiwa dermawan 

atau berbagi, disiplin, bertanggungjawab, kreatif dan membiasakan siswa 

untuk bergaya hidup sehat. Oleh karena itu diharapkan pihak sekolah terus 

mendukung dan mempertahankan program berbagi jajan kreatif ini. Selain 

itu pihak sekolah juga diharapkan terus melakukan evaluasi terkait 

program, seperti membuat tim supervisi untuk program berbagi jajan 

kreatif ini sehingga program ini bisa benar-benar berjalan secara optimal. 

2. Bagi Pendidik (Guru) 

Dari hasil penelitian ini membuktikan nilai-nilai pendidikan karakter 

bisa tertanam tidak hanya melalui mata pelajaran atau kegiatan belajar 

mengajar anak. Dalam hal ini guru diharapkan terus mengembangkan ide-

ide kreatifnya demi menciptakan anak-anak yang berkarakter kuat. 

Pendidik juga harus melakukan komunikasi yang baik dengan wali siswa 

yang merupakan orang tua pertama anak dalam hal perkembangan anak, 

mulai dari segi prestasi akademis maupun perkembangan moral anak. 

3. Bagi anak Didik (siswa) 

Anak merupakan aset negara yang paling berharga. Anak yang cakap 

dan berkarakter akan menggambarkan bagaimana bangsa kita dimasa 

depan. karakter anak akan tumbuh dengan kuat dengan adanya 
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pembiasaan-pembiasaan positif yang terus dilakukan anak dilingkungan 

sekitarnya. Salah satunya program berbagi jajan kreatif ini, siswa 

diharapkan terus menerus berpartisipasi dan memaknai setiap perilaku yang 

dilakukan sehari-hari. 
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