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MOTTO 

بـْت رهْي   ْس ب ك  كل   ن

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya, (QS. Al-Muddatstsir 38)”.1 
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ABSTRAK 

 

INDAH RAHMAWATI, ANIK. Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Dan 

Kedisiplinan Siswa di SD Ma’arif Ponorogo, Skripsi. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam 

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

 

Kata Kunci: Pembentukan karakter, Tanggung jawab, dan Kedisiplinan 

 

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan, negara, dan Tuhan YME. Pembentukan karakter tanggung jawab adalah 

suatu proses yang dilakukan untuk membentuk nilai-nilai yang ada dalam diri 

individu agar sadar untuk mematuhi tata tertib serta melakukan tanggung jawab 

sesuai dengan pilihannya. Apabila tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus 

dipikul sebagai akibat dari perbuatannya, karakter tanggung jawab sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, seorang pendidik dituntut untuk bisa 

menanamkan karakter tanggung jawab pada setiap siswa. Disiplin adalah perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai peraturan. Kedisiplinan dapat dilakukan dan diajarkan 

kepada anak di sekolah maupun di rumah dengan cara membuat semacam peraturan 

atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. Tujuannya adalah mengajarkan 

kepada anak untuk patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pembentukan karakter tanggung 

jawab siswa di SD Ma’arif Ponorogo. (2) Mengetahui pembentukan karakter 

kedisiplinan siswa di SD Ma’arif  Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus, sebagai informan adalah kepala sekolah, guru, dan siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik analisa data menggunakan konsep Milles & Huberman yaitu: Reduksi data, 

Penyajian data (display data), Penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) Metode pembentukan karakter 

tanggung jawab siswa di SD Ma’arif Ponorogo dilakukan melalui metode pembiasaan 

seperti sholat dhuha dan shalat dhuhur berjama’ah, hafalan surat-surat pendek, 

kegiatan amal jum’at, bakti sosial, dan kegiatan yatiman yang dilaksanakan setiap 

tanggal 10 muharram. (2) Metode pembentukan karakter kedisiplinan siswa di SD 

Ma’arif Ponorogo dilakukan melalui keteladanan seperti datang ke sekolah tepat 

waktu, membuang sampah pada tempatnya, meletakkan sepatu di rak sebelum masuk 

kelas, menghormati guru, berseragam lengkap sesuai ketentuan, masuk kelas 

mengucapkan salam.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi antara pendidik dengan 

peserta didik, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung dalam 

lingkungan tertentu. Fungsi pendidikan yaitu membantu peserta didik dalam 

pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta 

karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun 

lingkungannya.1 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.2 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat 

dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang 

berlangsung di sekolah maupun luar sekolah sepanjang hayat, untuk 

                                                      
1Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: PT.Remaja 

Rosdakarya, 2005), 3-4. 
2Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, 5. 
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mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai 

lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang.3 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tatakrama, budaya, dan adat 

istiadat.4 

 Definisi karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dari yang lain. karakter mengacu pada 

serangkaian sikap (attitude), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan 

keterampilan (skills).5 Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai metode 

mengajarkan kebiasaan cara berfikir dan berperilaku yang membantu individu 

untuk hidup dan bekerjasama sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan 

bernegara serta membantu mereka untuk mampu membuat keputusan yang 

dapat dipertanggung jawabkan. Pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah 

pada pencapaian pembentukan karakter dan etika mulia murid secara utuh, 

terpadu dan berimbang sesuai Standar Kompetensi Lulusan.6 

                                                      
3Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 11. 
4Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (Yogyakarta:  

Ar-Ruzz Media, 2013), 29. 
5Ibid, 28-29. 
6M. Mahbubi, Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja sebagai Nilai Pendidikan Karakter 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta), 2012), 40-42. 
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Karakter seseorang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap 

yang diambil dalam menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan 

kepada orang lain. Kebiasaan seseorang terbentuk dari tindakan yang 

dilakukan berulang-ulang setiap hari. Jadi melalui pendidikan karakter 

diharapkan siswa mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisai serta mempersonalisasi nilai-

nilai karakter dan etika mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Tanggung jawab manusia dalam ajaran agama islam adalah amanah  

Alloh swt  yang harus diemban atau dilaksanakan oleh manusia dalam 

menjalani kehidupan di dunia. Amanah adalah dasar dari tanggung jawab, 

kepercayaan dan kehormatan serta prinsip-prinsip yang melekat pada ruhaniah 

seseorang. Seseorang dapat dikatakan amanah apabila ia telah mampu 

mempertanggung jawabkan apa yang telah dibebankan terhadap dirinya 

dengan baik.7 

Tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya timbul karena manusia 

sadar akan keyakinan nilai-nilainya. Terutama nilai yang bersumber dari 

agama. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang berani 

menangggung resiko atas segala yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan 

rasa tanggung jawab orang yang bersangkutan akan berusaha melalui seluruh 

potensi dirinya.8 

                                                      
7Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 5. 
8Rohman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),152. 
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Tanggung jawab anak akan tumbuh jika anak memiliki dorongan visi 

yang kuat. Dorongan visi biasanya lahir karena keterkaitan emosi yang dalam 

juga pemahaman yang cukup terhadap realitas.9 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan dapat dilakukan dan 

diajarkan kepada anak di sekolah maupun di rumah dengan cara membuat 

semacam peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak. 

Peraturan dibuat secara fleksibel, tetapi tegas. Dengan kata lain, peraturan 

menyesuaikan dengan kondisi perkembangan anak, serta dilaksanakan dengan 

penuh ketegasan.10 

Peraturan untuk menanamkan kedisiplinan dapat dilakukan mulai dari 

hal-hal yang sederhana. Kemudian, yang tidak kalah penting ialah perilaku 

disiplin ini harus pula ditunjukkan oleh orang tua maupun pendidik itu sendiri. 

Apabila kita menghendaki anak didik kita untuk disiplin, kita pun mesti 

menunjukkan sikap disiplin di hadapan anak-anak.11 

Mendidik kedisiplinan pada anak merupakan proses yang dilakukan 

oleh orang tua dan guru sepanjang waktu. Oleh karena itu, disiplin harus 

dilakukan secara kontinu dan istiqomah. Disiplin yang dilakukan secara 

kontinu dan istiqomah akan membentuk suatu kebiasaan sehingga seorang 

                                                      
9Abdullah Munir, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2010),94. 
10Muhammad Fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013) , 192. 
11Fadlillah & Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, 92-93. 
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individu akan dengan mudah untuk melakukannnya. Jadi, tujuan yang hendak 

dicapai dari pembentukan karakter disiplin bagi anak usia dini adalah 

membentuk anak berkepribadian baik dan berperilaku sesuai dengan norma 

yang berlaku. Sedari dini, orang tua dan guru harus membentuk kedisiplinan 

anak pada semua aspek kehidupannya.12  

 Ketika observasi saya melihat di SD Ma’arif Ponorogo setiap pagi jam 

06.30 guru-guru sudah berada di masjid untuk mengontrol siswa yang akan 

melaksanakan shalat dhuha.ada sebagian guru yang berada di dalam masjid 

untuk mengkondisikan siswa dan ada yang di luar untuk mengontrol siswa 

yang terlambat. Sebelum shalat dimulai, ada salah satu guru yang 

memperingatkan siswa agar tidak ada yang gaduh/ramai saat pelaksanaan 

shalat. Kegiatan shalat berjama’ah tidak hanya dilaksanakan oleh siswa saja 

akan tetapi guru juga ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan shalat berjama’ah. 

Setelah selesai shalat mereka berbaris satu-satu untuk berjabat tangan dengan 

para guru. Lalu mereka masuk kelas semua tanpa ada satupun siswa yang 

masih bermain di luar kelas, dan sebelum pembelajaran dimulai mereka 

menghafal juz ‘amma dan membaca Al-qur’an. Ketika waktu shalat dzuhur 

datang tanpa mendapat aba-aba dari guru mereka langsung mengambil air 

wudhu dan merapikan barisan sholat. Dalam melaksanakan shalat dhuhur ini, 

mereka tidak shalat di masjid, akan tetapi mereka shalat di kelasnya masing-

                                                      
12Novan Ardy Wiyani, Bina Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 42-

43. 
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masing. Yang melaksanakan adzan dan menjadi imam adalah siswa itu 

sendiri. Siswa yang mendapat bagian adzan dan imam itu sudah terjadwal 

menurut absensi. Mereka yang mendapatkan bagian adzan langsung 

melaksanakan tugasnya, dan yang imam langsung mengambil posisinya. 

Ketika upacara bendera sebelum siswa datang ke sekolah, sudah ada guru 

yang bersiap di sekolah untuk menata barisan dan mempersiapkan diri untuk 

mengikuti upacara bendera. 

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang 

bagaimana usaha guru dalam membentuk karakter siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo. Berangkat dari masalah ini, maka penulis mengambil judul 

“PEMBENTUKAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB DAN 

KEDISIPLINAN SISWA DI SD MA’ARIF PONOROGO”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada SD Ma’arif Ponorogo dan batasan 

masalahnya adalah: 

1. Pembentukan karakter Tanggung Jawab Siswa. 

2. Pembentukan karakter Kedisiplinan Siswa. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana metode pembentukan karakter tanggung jawab siswa di SD 

Ma’arif Ponorogo? 
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2. Bagaimana metode pembentukan karakter kedisiplinan siswa di SD 

Ma’arif Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui metode pembentukan karakter tanggung jawab siswa 

di SD Ma’arif Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui metode pembentukan karakter kedisiplinan  siswa  di 

SD Ma’arif Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Praktis 

a. Bagi siswa 

Supaya tanggung jawab dan kedisiplinan siswa terbentuk.. 

b. Bagi sekolah 

Meningkatkan mutu sekolah, sehingga pembiasaan karakter tanggung 

jawab dan kedisiplinan siswa dapat berlangsung secara berkelanjutan. 

c. Bagi guru 

Mempermudah guru dalam membentuk karakter tanggung jawab  dan 

kedisiplinan siswa.  
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d. Bagi penulis 

Penelitian ini sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

dapat menambah wawasan dan keterampilan dalam bidang penelitian 

khususnya mengenai pembentukan karakter tanggung jawab dan 

kedisiplinan siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi enam bab yang secara ringkas 

diuraikan sebagai berikut: 

BAB 1 : 

 

 

 

BAB II : 

 

 

 

 

 

BAB III  : 

Dalam karya tulis ilmiah ini berisi tentang pendahuluan, 

dalam pendahuluan dikemukakan latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

Dalam karya tulis ilmiah ini berisi tentang landasan teori dan 

telaah hasil penelitian terdahulu, bab ini berfungsi untuk 

mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan 

sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari 

pengertian karakter,pembentukan karakter, tanggung jawab 

dan kedisiplinan siswa. 

Merupakan metode penelitian. Dalam metode penelitian ini 
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BAB IV : 

 

 

 

BAB V  : 

 

 

 

BAB VI  : 

berisi  pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Merupakan temuan penelitian. Bab ini mendeskripsikan 

tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu SD Ma’arif 

Ponorogo yang terdiri dari: visi dan misi, letak geografis, 

data guru, data siswa. 

Pembahasan. Bab ini berisi tentang analisis data mengenai  

pembentukan karakter tanggung jawab dan kedisiplinan 

siswa di SD Ma’arif  Ponorogo. Bab ini berfungsi 

menafsirkan dan menjelaskan data hasil temuan di lapangan. 

Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab ini 

dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami intisari dari penelitian ini. 
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  BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Karakter  

a. Pengertian karakter 

Menurut Thomas Lickona dalam Agus Wibowo dalam bukunya 

yang berjudul Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, karakter itu 

merupakan sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara 

bermoral. Sifat alami itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui 

tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati dan 

menghargai orang lain, dan karakter-karakter mulia lainnya. Ki Hajar 

Dewantara dalam Agus Wibowo memandang karakter itu sebagai watak 

atau budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah 

bersatunya antara gerak fikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan 

yang kemudian menimbulkan tenaga. Setiap orang menurut Ki Hajar 

Dewantara memiliki karakter yang berbeda-beda sebagaimana mereka 

memiliki roman muka yang berbeda pula.1 

Suyanto dalam Syamsul Kurniawan dalam bukunya yang 

berjudul Pendidikan Karakter mendefinisikan karakter sebagai cara 

                                                      
1Agus Wibowo, Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2014), 34-35. 
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berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk 

hidup dan bekerjasama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat dari 

keputusan yang ia buat. Karakter seseorang terbentuk karena kebiasaan 

yang dilakukan.2 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan, 

maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.3  

b. Nilai–Nilai Pendidikan Karakter 

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, 

hukum, etika akademik dan prinsip-prinsip HAM telah 

teridentifikasi butir-butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi 

lima yaitu: 

1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu religius. 

                                                      
2Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 28-29. 
3Ibid., 30. 
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2) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, meliputi 

jujur, tanggung jawab, bergaya hidup sehat, rasa ingin tahu, cinta 

ilmu. 

3) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, meliputi 

sadar akan hak dan kewajiban diri sendiri dan orang lain, patuh 

pada norma sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, 

santun, demokratis. 

4) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, meliputi 

peduli sosial dan lingkungan. 

5) Nilai kebangsaan, meliputi nasionalis dan patriotis.4 

c. Fungsi Pendidikan Karakter yaitu : 

1) Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, 

dan berperilaku baik. 

2) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. 

3) Meningkatkan peradapan bangsa yang kompetitif dalam 

pergaulan dunia. 

d. Prinsip Pendidikan Karakter 

Dasyim Budimansyah dalam Mahbubi berpendapat bahwa 

program pendidikan karakter di sekolah perlu dikembangkan dengan 

berlandaskan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

                                                      
4Mahbubi, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012), 44-47. 
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1) Pendidikan karakter di sekolah harus dilaksanakan secara 

berkelanjutan. 

2) Pendidikan karakter hendaknya dikembangkan melalui semua 

mata pelajaran melalui pengembangan diri, dan budaya suatu 

satuan pendidikan. 

3) pengetahuan jika hal tersebut diintegrasikan dalam mata 

pelajaran. Kecuali dalam bentuk mata pelajaran agama maka 

tetap diajarkan dengan proses pengetahuan (knowing), 

melakukan (doing), membiasakan (habit). 

4) Proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan secara aktif 

dan menyenangkan. Proses ini menunjukkan bahwa proses 

pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh 

guru. Sedangkan guru menerapkan prinsip “ tut wuri handayani” 

dalam setiap perilaku yang ditunjukkan oleh agama.5 

2. Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter adalah sebuah proses yang dilakukan dalam 

pendidikan untuk membentuk nilai-nilai dasar/karakter pada diri seseorang 

untuk membangun kepribadian orang tersebut, baik itu nilai karakter yang 

harus ada antara manusia dengan Tuhan, nilai karakter yang harus ada 

                                                      
5Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi (Bandung: Alvabeta, 2014), 

36. 
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antara sesama manusia, lingkungan maupun nilai karakter diri pribadi 

seseorang. 

Pembentukan karakter tanggung jawab adalah suatu proses yang 

dilakukan untuk membentuk nilai-nilai yang ada dalam diri individu agar 

sadar untuk mematuhi peraturan tata tertib serta melakukan tanggung 

jawabnya sesuai dengan pilihannya. Unsur terpenting dalam pembentukan 

karakter adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh 

program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Program ini kemudian 

membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola 

berpikir yang bisa mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan sehari–hari 

sehingga menjadi kebiasaan mereka. Kebiasaan yang dilakukan secara 

berulang–ulang yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman akan 

menjadi karakter seseorang.6 Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan 

berbagai pendekatan dan dapat berupa berbagai kegiatan yang dilakukan 

secara intra kurikuler maupun ekstra kurikuler. Kegiatan intra kurikuler 

terintregasi ke dalam mata pelajaran, sedangkan kegiatan ekstra kurikuler 

dilakukan di luar jam pelajaran.7 

Strategi dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui sikap-

sikap sebagai berikut : 

                                                      
6Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 17. 
7M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa  (Surakarta: 

Yuma Pustaka, 2010), 39. 
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1. Keteladanan  

Alloh SWT dalam mendidik manusia menggunakan contoh atau 

teladan sebagai model terbaik agar mudah diserap dan diterapkan oleh 

para manusia. Contoh atau teladan itu diperankan oleh para Nabi dan 

Rasul. 

Begitu pentingnya keteladanan sehingga Tuhan menggunakan 

pendekatan dalam mendidik umatnya melalui model yang harus layak 

dicontoh. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keteladanan 

merupakan pendekatan yang ampuh.  

2. Penanaman Kedisiplinan 

Disiplin pada hakikatnya adalah suatu ketaatan yang sungguh-

sungguh yang di dukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-

aturan  yang berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu.8 

3. Pembiasaan  

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan 

dalam pendidikan karakter hendaknya dimulai sedini mungkin. Dalam 

bidang psikologi pendidikan, metode pembiasaan dikenal dengan istilah 

operan conditioning yaitu mengajarkan peserta didik untuk 

membiasakan perilaku terpuji, disiplin, giat belajar, bekerja keras, 

                                                      
8 Ibid, 40-41. 
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ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang telah 

diberikan. Metode pembiasaan ini perlu diterapkan oleh guru dalam 

proses pembentukan karakter. Misalnya dalam pembiasaan di sekolah 

membiasakan anak shalat, lebih-lebih dilakukan secara berjama’ah itu 

penting, karena banyak dijumpai orang berbuat dan berperilaku hanya 

karena kebiasaan semata. Pembiasaan dapat mendorong mempercepat 

perilaku, dan tanpa pembiasaan hidup seseorang akan berjalan lamban, 

sebab sebelum melakukan sesuatu harus memikirkan terlebih dahulu apa 

yang akan dilakukannya.9 

Dorothy Law Notle dalam Dryden dan Vos dalam M.Furqon 

Hidayatullah  menyatakan bahwa anak belajar dari kehidupannya. 

a) Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. 

b) Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. 

c) Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. 

d) Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai. 

e) Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan 

cinta dalam kehidupannya. 

f) Jika anak dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar berdamai 

dengan pikiran.10 

                                                      
9 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 166. 
10M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter:Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: 

Yuma Pustaka, 2010), 40-50. 
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Terbentuknya karakter memerlukan proses yang relatif lama dan 

terus menerus. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak cukup hanya 

diajarkan melalui mata pelajaran di kelas, tetapi sekolah dapat juga 

menerapkannya melalui pembiasaan. Kegiatan pembiasaan secara 

spontan dapat dilakukan misalnya saling menyapa, baik antar teman, 

guru maupun murid  dengan guru. Sekolah yang melakukan pendidikan 

karakter dipastikan telah melakukan kegiatan pembiasaan. 

4. Menciptakan Suasana yang Kondusif 11 

Lingkungan yang dapat dikatakan proses pembudayaan anak 

dipengaruhi oleh kondisi yang setiap saat dihadapi dan dialami anak. 

Menciptakan suasana yang kondusif di sekolah merupakan upaya 

membangun kultur atau budaya yang memungkinkan untuk membangun 

karakter, terutama berkaitan dengan belajar anak di sekolah. 

5. Integrasi dan Internalisasi 

Pendidikan karakter membutuhkan proses internalisasi nilai-nilai. 

Untuk itu diperlukan pembiasaan diri untuk masuk ke dalam hati agar 

tumbuh dari dalam.12 Adapun garis besar desain komprehensif praktik 

pendidikan karakter itu mencakup dua belas strategi. Sembilan strategi 

pertama adalah tuntutan terhadap guru untuk: 

                                                      
11  Ibid, 52. 

 12 Ibid, 54. 
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a) Bertindak sebagai sosok yang peduli, model, dan mentor. Dalam hal 

ini, guru memperlakukan siswa dengan kasih dan hormat, 

memberikan contoh yang baik, mendorong perilaku sosial, dan 

memperbaiki perilaku yang rusak. 

b) Menciptakan komunitas moral di kelas. Guru membantu siswa 

untuk saling mengenal satu sama lain, hormat dan saling 

memperhatikan satu sama lain. 

c) Mempraktikkan disiplin moral. Guru menciptakan dan menegakkan 

aturan sebagai kesempatan untuk membantu pengembangan alasan-

alasan moral, kontrol diri, dan penghargaan kepada orang lain. 

d) Menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Guru melibatkan 

siswa dalam pembuatan keputusan dan membagi tanggung jawab 

dalam menjadikan kelas sebagai tempat yang baik untuk belajar. 

e) Mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum. Guru menggunakan 

mata pelajaran akademis sebagai sarana untuk mempelajari isu-isu 

etis. 

f) Menggunakan pembelajaran kooperatif. Guru mengajar siswa 

mengenai sikap dan berbagai keterampilan untuk saling membantu 

satu sama lain dan bekerja sama.13 

Sedangkan tiga strategi selebihnya menghendaki sekolah untuk: 

                                                      
13Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktik 

(Salatiga : Erlangga, 2011), 27. 
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a) Mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan di 

kelas. Siswa diajak untuk belajar bersikap peduli dengan cara 

bertindak peduli. 

b) Menciptakan budaya moral yang positif di sekolah. Ini berarti 

mengembangkan seluruh lingkungan sekolah melalui 

kepemimpinan kepala sekolah, disiplin sekolah, rasa kekeluargaan 

sekolah, keterlibatan siswa secara demokratis, komunitas moral 

diantara guru dan karyawan yang membantu pembelajaran nilai-

nilai yang berlangsung di kelas. 

c) Melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sebagai patner dalam 

pendidikan karakter.14 

3. Tanggung Jawab 

a. Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku 

atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), negara, dan Tuhan YME.15 

                                                      
14Saptono, Dimensi-Dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi, dan LangkahPraktik 

(Salatiga: Erlangga, 2011), 28. 
15Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 42. 
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Tanggung jawab manusia dalam ajaran agama Islam adalah 

amanah Alloh swt yang harus diemban atau dilaksanakan oleh manusia 

dalam menjalani kehidupan di dunia. Amanah adalah dasar dari 

tanggung jawab, kepercayaan dan kehormatan serta prinsip-prinsip yang 

melekat pada ruhaniah seseorang. Seseorang dapat dikatakan amanah 

apabila ia telah mampu mempertanggung jawabkan apa yang telah 

dibebankan terhadap dirinya dengan baik.16 

Setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji 

tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat 

dari perbuatannya. Karakter tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, seorang pendidik dituntut untuk 

bisa menanamkan karakter tanggung jawab pada setiap siswa . 

b. Macam–Macam Tanggung Jawab17 

Adapun macam–macam tanggung jawab antara lain : 

1. Tanggung jawab kepada diri sendiri (personal) 

Tanggung jawab yang ditanamkan pada anak untuk 

mempertanggung jawabkan atas semua tindakan yang dilakukan. 

Ciri–ciri anak yang bertanggung jawab adalah memilih jalan yang 

lurus, menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki komitmen 

pada tugasnya, menepati janji. Anak yang bertanggung jawab pada 

                                                      
16Zainuddin Ali, Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 5. 
17Mohamad Mustari, Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), 20. 
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dirinya sendiri berarti anak itu bisa melakukan kontrol pada dirinya 

baik secara internal maupun eksternal. Internal adalah keyakinan 

bahwa ia boleh mengontrol dirinya dan yakin bahwa kesuksesan 

yang dicapai merupakan hasil dari usaha sendiri. Sedangkan kontrol 

eksternal adalah kemampuan diri mengontrol segala kekuatan yang 

datang dari luar.18 

Tanggung jawab kepada diri sendiri merupakan tanggung 

jawab personal yang menentukan motivasi dari dalam diri sendiri. 

Tanggung jawab personal ini terkadang begitu berat jika tidak 

dilakukan latihan secara continue. Ada banyak orang yang mampu 

bertanggung jawab kepada orang lain atau hal lain karena adanya 

dorongan rasa malu atau keterpaksaan, akan tetapi tanggung jawab 

personal tergantung kepada diri manusia itu sendiri.19 

Adapun bentuk tanggung jawab personal adalah: 

a) Membersihkan diri baik fisik maupun rohani. 

b) Mandiri dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan 

(membersihkan kamar, taman, mencuci baju sendiri, dll). 

c) Mematuhi aturan yang telah dibuat sendiri sebagai contoh siswa 

yang membuat jadwal pekerjaan dan belajar harian, maka ia 

                                                      
18Ibid, 21-22. 
19Shabri Shaleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan dalam Perspektif Psikologi Agama,” 

Ilmiah Psikologi Agama, 1 (Juni, 2014), 14. 
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haruslah bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia buat 

untuk dirinya sendiri.20 

Pemberian tanggung jawab individu kepada setiap siswa 

sangat penting, artinya setiap siswa tetap bertanggung jawab secara 

perseorangan (personal) untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 

oleh gurunya. Tujuan pemberian tugas dalam proses pembelajaran 

yaitu Guru mengharapkan agar semua pengetahuan yang telah 

diterima siswa lebih mantap, untuk mengaktifkan siswa mempelajari 

sendiri masalah dengan mambaca sendiri, mengerjakan soal-soal 

sendiri, agar siswa lebih rajin belajar. Oleh karena itu, dalam 

pemberian tugas individu dibutuhkan kerjasama yang baik antara 

guru dan siswa. Ketika siswa mengerjakan tugas tidak lepas dari 

pengawasan/bimbingan guru.21  

2. Tanggung Jawab kepada Tuhan22 

Adalah tanggung jawab tertinggi dari eksistensi manusia 

yang beragama. Sebab tujuan utama dari beragama adalah untuk 

mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang memiliki nilai tanggung 

jawab yang kuat kepada Tuhannya akan memberikan efek positif 

kepada bentuk tanggung jawab lainnya. Tanggung jawab manusia 

                                                      
20 Ibid, 15. 
21 Siti Harlina, Hasdin, dan Arif Firmansyah,”Penerapan Metode Pemberian Tugas Untuk 

Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab dalam Pembelajaran PKn di Kelas III SDN Baho 

Makmur,”,Jurnal Kreatif Tadulako Online, No. 1, 5-6. 
22Notowidadgo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Alqur’an dan Hadits, Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 1996), 152. 
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timbul karena manusia sadar akan keyakinan nilai-nilainya. Dalam 

hal ini terutama keyakinannya terhadap nilai yang bersumber dari 

ajaran agama. Manusia bertanggung jawab terhadap kewajibannya 

menurut keyakinan agamanya.23 

Dalam mengembangkan dirinya, manusia bertingkah laku 

dan berbuat. Sudah tentu dalam perbuatannya manusia membuat 

banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Sebagai hamba 

Tuhan, manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang 

salah itu atau dengan istilah agama atas segala dosanya. 

Adapun bentuk tanggung jawab manusia kepada 

Tuhannya antara lain: 

a) Mengabdikan diri kepada Allah swt sebagai esensi dari seorang 

hamba dengan beribadah, beramal shaleh. 

b) Berpegang teguh kepada agama Allah swt. 

c) Memegang amanah untuk menjadi khalifah fil Ardhi. 

d) Menjaga kesucian agama, dengan berdakwah baik personal 

maupun individual. 

e) Menjaga diri dari jilatan api neraka. 

f) Mendidik anak dengan pendidikan Agama.24 

                                                      
23Ibid, 152. 
24Shabri Shaleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, 

“Ilmiah Psikologi Agama, (Juni, 2014), 14.  
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Kewajiban bertanggung jawab seringkali membawa pada 

apa yang disebut tanggung jawab hukum. Seseorang secara hukum 

bertanggung jawab bagi suatu peristiwa ketika orang itulah yang 

menyebabkan terjadinya suatu peristiwa.25 Manusia mempunyai 

tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga dikatakan 

tindakan manusia tidak lepas dari hukuman-hukuman Tuhan. Sebab 

dengan mengabaikan perintah Tuhan, berarti dia meninggalkan 

tanggung jawab yang seharusnya dia lakukan terhadap Tuhan. 

3. Tanggung Jawab Sosial (Masyarakat)26 

Tanggung jawab yang mengajarkan anak dapat 

bertanggung jawab kepada masyarakat di sekelilingnya. Tanggung 

jawab ini dapat bersifat positif maupun negatif. Dikatakan bersifat 

positif berarti terdapat tanggung jawab untuk bertindak baik, 

sedangkan yang bersifat negatif berarti tidak adanya tuduhan yang 

memberatkan. Tanggung jawab sosial itu bukan hanya masalah 

memberi atau tidak membuat kerugian kepada masyarakat seperti 

yang disebutkan di atas, tetapi bisa juga tanggung jawab sosial itu 

merupakan sifat-sifat kita yang perlu dikendalikan dalam 

hubungannya dengan orang lain. Nilai–nilai yang harus ada pada 

kita apabila berinteraksi dalam masyarakat yaitu : senantiasa 

                                                      
25Mohamad Mustari, Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2014), 23. 
26 Ibid, 24. 
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berbicara benar, menghindarkan perasaan iri dengki, tidak bakhil, 

bersikap pemaaf, adil, amanah, tidak sombong.27 

Orang yang mempunyai rasa tanggung jawab sosial 

memiliki kesadaran sosial dan sangat peduli pada orang lain. Ia 

juga memiliki kepekaan antar pribadi dan dapat menerima orang 

lain, serta dapat menggunakan bakatnya demi kebaikan bersama, 

tidak hanya demi dirinya sendiri.28  

Adapun bentuk tanggung jawab sosial adalah: 

a) Meningkatkan kemakmuran Masyarakat dengan Iman dan 

Taqwa kepada Allah Ta`ala. 

b) Menjalin Hubungan Ukhuwah Islamiyah dan Silaturahim. 

c) Saling Tolong Menolong dalam Kebaikan. Masyarakat Qur’ani 

jauh dari sifat-sifat menyakiti akan tetapi saling tolong 

menolong dalam kebaikian, inilah sifat yang harus ditanamkan 

dalam hati anak semenjak dini. 

d) Saling Nasehat Menasehati.29 

Sebagai contoh: Toni adalah seorang yang sangat 

malas. Saat ada kegiatan kerja bakti di kampungnya dia tidak 

mau ikut berpartisipasi. Lalu dia ditegur oleh kepala desa. 

                                                      
27Ibid, 24. 
28Hamzah B, Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran (Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2008), 79. 
29 Shabri Shaleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, 

“Ilmiah Psikologi Agama, (Juni, 2014), 18. 
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Setelah diberikan teguran, akhirnya toni mau ikut kerja bakti 

karena kerja bakti adalah salah satu bentuk tanggung jawab 

terhadap sosial (masyarakat). 

c. Prinsip–prinsip Bertanggung Jawab30 

Prinsip–prinsip penting yang harus dilakukan untuk membantu 

anak bertanggung jawab menurut Dr. Carlotta De Lerma dalam Ramdani 

Wahyu antara lain: 

1) Memberi teladan yang baik. Mengajarkan tanggung jawab kepada 

anak akan lebih berhasil dengan memberikan suatu teladan yang 

baik.  

2) Tetap dalam pendirian dan teguh dalam prinsip. Jangan sekali-kali 

menunjukkan secara langsung tentang kesalahan anak, tetapi 

nyatakanlah bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. 

3) Memberi anjuran/perintah hendaknya jelas dan terperinci. 

4) Memberi ganjaran atas kesalahan. Memberi perhatian pada setiap 

pekerjaan anak yang telah dilakukannya sesuai dengan 

kemampuannya serta memberikan suatu pujian atau penghargaan 

sangat penting dilakukan dalam mendidik tanggung jawab anak. 

5) Jangan terlalu banyak menuntut. Berikanlah tanggung jawab kepada 

anak secara bertahap, agar anak dapat menyanggupi dan 

menyenangi pekerjaan itu.31 

                                                      
30 Ramdani Wahyu, Ilmu Budaya Dasar (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 213. 
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Setiap siswa harus menanamkan rasa tanggung jawab pada diri 

masing-masing. Tanggung jawab siswa sebagai pelajar adalah belajar 

dengan baik, mengerjakan tugas sekolah yang sudah diberikan 

kepadanya, disiplin dalam menjalani tata tertib sekolah. Artinya setiap 

siswa wajib melaksanakan tanggung jawab tersebut tanpa terkecuali. 

Seorang pelajar kewajibannya adalah belajar. Bila belajar  berarti dia 

telah bertanggung jawab atas kewajibannya. 

d. Pentingnya Tanggung Jawab 

Pentingnya tanggung jawab pada diri seseorang adalah agar 

orang tersebut tidak mengalami kegagalan atau kerugian untuk dirinya 

maupun orang lain. karena dengan tanggung jawab kita akan 

mendapatkan hak kita seutuhnya.32 Mengajari anak tanggung jawab 

adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh orang tua manapun, 

namun hal itu sangat penting dilakukan mengingat pentingnya bagi 

seseorang untuk memiliki sifat dan sikap tanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari. Mengingat pentingnya sifat tanggung jawab 

pada diri seseorang, maka sifat tersebut akan lebih baik jika ditanamkan 

sejak dini.  

Untuk dapat mengajari anak bertanggung jawab secara lebih 

efektif dan efisien kepada anak dapat dilakukan dengan berbagai cara 

                                                                                                                                                       
31 Ibid, 213-215. 
32Akh. Muwafik Saleh, Membangun Karakter dengan Hati Nurani: Pendidikan Karakter  

untuk Generasi Bangsa  (Jakarta: Erlangga, 2012), 320-321. 
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yaitu: dengan memberi pengertian pada anak tentang apa itu tanggung 

jawab. Kita dapat menyampaikan tentang arti tanggung jawab kepada 

anak dengan bahasa yang sekiranya dapat dimengerti dan dipahami oleh 

anak. Selain itu agar anak bisa lebih mudah memahami arti tentang 

tanggung jawab, kita bisa langsung memberikan contoh kepada anak 

atau bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Kedisiplinan Siswa 

a. Pengertian Disiplin 

  Secara etimologi, kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu 

disciplina  dan discipulus yang berarti perintah dan murid. Jadi, disiplin 

adalah perintah yang diberikan oleh orang tua kepada anak atau guru 

kepada murid. Perintah tersebut diberikan kepada anak atau murid agar ia 

melakukan apa yang diinginkan oleh orang tua atau guru.33 

       Disiplin ialah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan dapat 

dilakukan dan diajarkan kepada anak di sekolah maupun di rumah 

dengan cara membuat semacam peraturan atau tata tertib yang wajib 

dipatuhi oleh setiap anak. Peraturan dibuat secara fleksibel, tetapi tegas. 

Dengan kata lain peraturan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan 

anak, serta dilaksanakan dengan penuh ketegasan. Apabila ada anak yang 

                                                      
33 Novan Ardy Wiyani, Bina Karakter Anak Usia Dini (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

42-43. 



30 

 

 

 

melanggar, harus menerima konsekuensi yang telah disepakati. Oleh 

karena itu, supaya peraturan dapat berjalan dengan baik, hendaknya 

orang tua maupun pendidik menyosialisasikan terlebih dahulu kepada 

anak-anak. 34 

 Dengan bertambahnya lingkungan siswa yang semula hanya 

lingkungan keluarga dan setelah mereka memasuki sekolah lalu 

bertambah dengan lingkungan baru yaitu lingkungan sekolah, akan 

bertambah pula butir-butir kedisiplinan lain. Ketepatan datang di sekolah, 

mendengarkan bunyi bel sebagai salah satu bentuk peraturan untuk 

masuk dan keluar kelas dalam kehidupan di sekolah, merupakan contoh 

bentuk kedisiplinan baru yang mempunyai corak, sifat dan daya laku 

yang berbeda dengan peraturan di dalam keluarga. Di sekolah, pada 

umumya peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siswa dituliskan dan 

diundangkan, disertai dengan sanksi bagi setiap pelanggarnya. 35 

       Disiplin sangat penting artinya bagi anak. Oleh karena itu, disiplin 

harus dibentuk secara terus-menerus kepada anak. Ada tiga unsur 

kedisiplinan, antara lain kebiasaan, peraturan, dan hukuman. Disiplin 

yang dibentuk secara terus-menerus akan menjadikan disiplin tersebut 

menjadi kebiasaan. Peraturan merupakan pegangan bagi setiap orang dan 

                                                      
34Muhammad Fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 192. 
35 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran secara Manusiawi (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), 118-119. 
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komunitas. Dalam peraturan terdapat hadiah dan hukuman. Anak akan 

mendapat konsekuensi yang berimbang jika melanggar atau 

menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.36 

       Peraturan memiliki dua fungsi penting, yaitu fungsi pendidikan 

dan fungsi preventif. Dikatakan sebagai fungsi pendidikan sebab 

peraturan merupakan alat untuk memperkenalkan perilaku yang disetujui 

suatu kelompok kepada anak. Kemudian, dikatakan memiliki fungsi 

preventif karena peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak 

diinginkan. Sementara hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh 

seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah 

ditetapkan.37 

Pemberian hukuman dalam upaya penegakan disiplin memang perlu, 

kendati kadang-kadang hukuman kurang efektif dari ganjaran yang perlu 

diambil. Prinsip-prinsip hukuman antara lain:  

1) Hukuman diberikan secara hormat dan penuh pertimbangan. 

2) Berikan kejelasan/ alasan mengapa hukuman diberikan. 

3) Hindarkan pemberian hukuman pada saat marah atau emosional. 

4) Hukuman hendaknya diberikan pada awal kejadian dari pada akhir 

kejadian. 

5) Hindari hukuman yang bersifat badaniah atau fisik. 

                                                      
36 Novan Ardy Wiyani, Bina Karakter…, 43. 
37 Ibid., 43-44.  
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6) Jangan menghukum kelompok/kelas jika kesalahan dilakukan oleh 

seseorang. 

7) Yakini bahwa hukuman sesuai dengan kesalahan.  

8) Pelajari tipe hukuman yang diizinkan sekolah. 

9) Konsisten dengan pemberian hukuman.38 

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. Dibutuhkan proses 

panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri 

seorang anak. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus dilakukan sejak 

dini. Tujuannya adalah untuk mengarahkan anak agar mereka belajar 

mengenai hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika 

sejak dini sudah ditanamkan disiplin, mereka akan menjadikannya 

sebagai kebiasaan dan bagian dari dirinya.  

Penanaman disiplin sejak dini dilandasi oleh kenyataan bahwa 

disiplin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengarahkan 

kehidupan manusia untuk mencapai cita-cita. Tanpa adanya disiplin, 

maka seseorang tidak mempunyai patokan tentang apa yang baik dan 

buruk dalam tingkah lakunya.39 

Kedisiplinan yang diterapkan di sekolah, terutama oleh guru akan 

optimal apabila diikuti dengan bentuk pembiasaan peserta didik untuk 

melakukan hal-hal yang positif. Sudah menjadi kesadaran bersama bahwa 

                                                      
38 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik( Bandung: Alfabeta, 2011), 100. 
39Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 145. 
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peningkatan mutu pendidikan melalui disiplin merupakan salah satu 

tuntutan kebutuhan bangsa. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh 

pemerintah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut, diantaranya 

adalah dengan dicanangkannya Gerakan Disiplin Nasional (GDN). 

Mengenalkan ide-ide dan pendekatan serta cara-cara baru dengan 

restrukturisasi dan rekayasa ulang, merupakan perwujudan dari upaya 

tersebut, kesemuanya itu disatukan dalam bentuk manajemen strategik 

dalam pembinaan disiplin siswa di sekolah. 40 

       Dalam pendidikan, mendisiplinkan peserta didik harus dimulai 

dengan pribadi guru yang disiplin, arif, dan berwibawa. Oleh karena itu, 

sekaranglah saatnya kita membina disiplin peserta didik dengan pribadi 

guru yang disiplin  pula. Dalam hal ini disiplin harus ditujukan untuk 

membantu peserta didik menemukan diri, mengatasi, mencegah 

timbulnya masalah disiplin, dan berusaha menciptakan situasi yang 

menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, sehingga mereka menaati 

segala peraturan yang telah ditetapkan. 

b. Pentingnya Disiplin  

Dalam menanamkan disiplin, guru bertanggung jawab 

mengarahkan, berbuat baik, menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian. 

Guru harus mampu mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang, 

terutama disiplin diri (self-discipline). Untuk kepentingan tersebut, guru 

                                                      
40 Eka Prihatin, Manajemen Peserta…, 91. 
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harus mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Membantu peserta 

didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya; b) Membantu peserta 

didik meningkatkan standar perilakunya; c) Menggunakan pelaksanaan 

aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin.41 

c. Ciri-Ciri Disiplin 

Ciri-ciri orang yang disiplin adalah sebagai berikut: 1) Tertib dan 

teratur; 2) Selalu menepati janji; 3) Mempunyai jadwal kegiatan; 4) 

Mematuhi peraturan; 5) Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.42 

d. Unsur-unsur Disiplin 

Bila disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku 

sesuai dengan standar yang ditetapkan kelompok sosial mereka, ia harus 

mempunyai empat unsur pokok, yaitu: peraturan sebagai pedoman 

perilaku, konsistensi dalam peraturan tersebut dan dalam cara yang 

digunakan untuk mengajarkan dan memaksanya, hukuman untuk 

pelanggaran peraturan, dan penghargaan untuk perilaku yang baik yang 

sejalan dengan peraturan yang berlaku.43 

1) Peraturan 

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk tingkah laku. Pola 

tersebut mungkin ditetapkan oleh orang tua, guru atau teman bermain. 

                                                      
41 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), 123. 
42 Halili, Dwi Sanu Prioko, Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI (Jakarta: Haka MJ, 

2009), 115. 
43 Elizabeth B Hurlock, Perkembangan Anak..., 84. 
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Tujuannya ialah membekali anak dengan pedoman perilaku yang 

disetujui dalam situasi tertentu.44 

2) Hukuman 

Hukuman berasal dari kata kerja Latin, punire dan berarti 

menjatuhkan hukuman pada seseorang karena suatu kesalahan, 

perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. 45 

Hukuman mempunyai tiga peran penting dalam 

perkembangan moral anak. Fungsi pertama ialah menghalangi. 

Hukuman menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan 

oleh masyarakat.46 

Fungsi kedua dari hukuman adalah mendidik. Sebelum anak 

mengerti peraturan, mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu 

benar dan yang lain salah dengan mendapat hukuman karena 

melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman bila 

mereka melakukan  tindakan yang diperbolehkan.47 Memberi 

motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat 

adalah fungsi hukuman yang ketiga. Pengetahuan akibat-akibat 

                                                      
44Ibid., 85. 
45Ibid., 86. 
46Ibid., 87. 
47Ibid. 
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tindakan yang salah perlu sebagai motivasi untuk menghindari 

kesalahan tersebut. 48 

3) Penghargaan 

Istilah penghargaan berarti tiap bentuk penghargaan untuk 

suatu hasil yang baik. Penghargaan tidak perlu berbentuk materi, 

tetapi dapat berupa kata-kata pujian, senyuman atau tepukan di 

punggung.49  

4) Konsistensi 

Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Ia tidak 

sama dengan ketetapan, yang tidak adanya perubahan. Sebaliknya, 

artinya ialah suatu kecenderungan menuju kesamaan. 50 

e. Pembentukan Disiplin 

Ada empat hal yang dapat mempengaruhi dan membentuk 

disiplin (individu). Alasannya sebagai berikut: 

1) Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap 

penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya.  

2) Pengikutan dan ketaatan sebagai langkah penerapan dan praktik 

atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku. 

                                                      
48Ibid. 
49Ibid., 90. 
50 Elizabeth B Hurlock, Perkembangan Anak, terj. Meitasari Tjandrasa (Jakarta: Erlangga, 

1999),  91. 
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3) Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan 

membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

ditentukan atau diajarkan.  

4) Hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi, dan 

meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang 

sesuai dengan harapan. 51 

Selain keempat faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lagi 

yaitu: 

1) Teladan 

Contoh dan teladan disiplin atasan, kepala sekolah dan guru-

guru serta penata usaha sangat berpengaruh para siswa. Mereka 

lebih mudah meniru apa yang mereka lihat dibanding apa yang 

mereka dengar.52 Contoh teladan dapat lebih efektif dari bahasa 

sendiri karena teladan itu menyediakan isyarat-isyarat nonverbal 

yang berarti, yang menyediakan suatu contoh yang jelas untuk 

ditiru.53 

2) Lingkungan berdisiplin 

Seseorang dapat juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Bila 

berada di lingkungan berdisiplin, seseorang dapat terbawa oleh 

                                                      
51 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa  (Jakarta: Grasindo, 2004), 

48-49. 
52Ibid., 49. 
53Charles Schaefer, Bagaimana Mendidik dan Mendisiplinkan Anak (Jakarta: Restu Agung, 

2003),13. 
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lingkungan tersebut. Salah satu ciri manusia adalah 

kemampuannya beradaptasi dengan lingkungan. 

3) Latihan berdisiplin 

Disiplin dapat dicapai dan dibentuk melalui proses latihan dan 

kebiasaan. Artinya, melakukan disiplin secara berulang-ulang dan 

membiasakannya dalam praktik-praktik disiplin sehari-hari. 

Dengan latihan dan membiasakan diri, disiplin akan terbentuk 

dalam diri siswa.54 

f. Fungsi Disiplin 

1) Menata kehidupan bersama 

Manusia adalah makhluk unik yang memiliki ciri, sifat, 

kepribadian, latar belakang dan pola pikir yang berbeda-beda. 

Selain sebagai satu individu, juga sebagai makhluk sosial. Sebagai 

makhluk sosial, selalu terkait dan berhubungan dengan orang lain. 

Dalam hubungan tersebut diperlukan norma, nilai, peraturan 

untuk mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan 

baik dan lancar. Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang 

bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara menaati 

dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan itu 

                                                      
54 Tulus Tu’u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa  (Jakarta: Grasindo, 2004),49-

50. 
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membatasi dirinya merugikan pihak lain, tetapi hubungan baik 

dengan sesama menjadi baik dan benar. 

Jadi fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia. 

Dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat. Dengan begitu, 

hubungan antara individu satu dengan yang lain menjadi baik dan 

lancar.55 

2) Membangun kepribadian 

Kepribadian adalah keseluruhan sifat, tingkah laku dan 

pola hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan 

dan perbuatan sehari-hari. Kedisiplinan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, 

lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Disipin yang 

diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut memberi 

dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, 

dengan disiplin seseorang dibiasakan mengikuti, mematuhi, 

menaati aturan-aturan yang berlaku. Kebiasaan itu lama-kelamaan 

masuk ke dalam kesadaran dirinya sehingga akhirnya menjadi 

milik kepribadiannya. Disiplin telah menjadi bagian dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Wardiman Djojonegoro 

mengatakan: Penerapan disiplin yang mantap dalam kehidupan 

                                                      
55 Tulus Tu’u, Peran Disiplin..., 38. 
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sehari-hari berawal dari disiplin pribadi. Disiplin pribadi 

dipengaruhi dari dua faktor, yakni faktor dari dalam dan faktor dari 

luar. Faktor luar berupa lingkungan, sedangkan faktor dalam 

berupa kesadaran diri. 

Jadi, lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh 

terhadap kepribadian seseorang. Apalagi seorang siswa yang 

tumbuh kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang tertib, 

teratur, tenang, tenteram, sangat berperan dalam membangun 

kepribadian anak.56 

3) Melatih kepribadian 

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan 

berdisiplin tidak terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. 

Namun, terbentuk melalui satu proses yang membutuhkan waktu 

panjang. Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut 

dilakukan melalui latihan.57 

Demikian juga dengan kepribadian yang tertib, teratur, taat, 

patuh, perlu dibiasakan dan dilatih. Pola hidup yang seperti itu 

mustahil dapat terbentuk begitu saja. Hal itu memerlukan waktu 

dan proses yang memakan waktu. Perlu adanya latihan, 

                                                      
56 Ibid., 38-39. 
57Ibid., 39. 
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pembiasaan diri, mencoba, berusaha dengan gigih, bahkan dengan 

gemblengan dan tempaan keras. 58 

4) Pemaksaan 

Disiplin dapat berfungsi sebagai pemaksaan kepada 

seseorang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di 

lingkugan itu. Memang disiplin seperti ini masih dangkal. Akan 

tetapi, dengan pendampingan guru-guru, pemaksaan, pembiasaan 

dan latihan  disiplin seperti itu dapat menyadarkan siswa bahwa 

disiplin itu penting baginya. Dari mula-mula karena paksaan, kini 

dilakukan karena kesadaran diri, menyentuh kalbunya, merasakan 

sebagai kebutuhan dan kebiasaan. 59 

5) Hukuman 

Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang 

harus dilakukan oleh siswa, bisa juga berisi sanksi atau hukuman 

bagi yang melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi/hukuman 

sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi 

siswa untuk menaati dan mematuhinya. Tanpa ancaman 

hukuman/sanksi, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat 

diperlemah. Motivasi untuk hidup mengikuti aturan yang berlaku 

menjadi lemah. 

                                                      
58Ibid., 40. 
59Ibid., 41. 
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Tata tertib yang sudah disusun dan disosialisasikan 

seharusnya diikuti dengan penerapan secara konsisten dan 

konsekuen. Siswa yang melanggar peraturan yang berlaku harus 

diberi sanksi disiplin. Tanpa sanksi disiplin yang konsisten dan 

konsekuen akan membingungkan, memunculkan ketidakpuasan 

dan rasa ketidakadilan bagi yang disiplin. 

6) Menciptakan lingkungan kondusif 

Disiplin sekolah berfungsi mendukung terlaksananya 

proses dan kegiatan pendidikan akan berjalan lancar. Hal itu 

dicapai dengan merancang peraturan sekolah, yakni peraturanbagi 

guru-guru, dan bagi para siswa, serta peraturan-peraturan lain yang 

dianggap perlu. Kemudian diimplementasikan secara konsisten 

dan konsekuen. Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan 

pendidikan yang aman, tenang, tentram, tertib, dan teratur. 

Lingkungan seperti ini lingkungan yang kondusif bagi 

pendidikan.60 

g. Manfaat Kedisiplinan bagi Anak  

       Hurlock dalam buku Ngainun Naim mengemukakan bahwa 

kedisiplinan diperlukan untuk perkembangan anak karena disiplin 

memenuhi kebutuhan tertentu sebagai berikut: 

                                                      
60Ibid., 43-44. 
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1) Disiplin memberi anak rasa aman dengan memberitahukan apa yang 

boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. 

2) Disiplin memungkinkan anak hidup menurut nilai-nilai tertentu yang 

berlaku di masyarakat. 

3) Dengan disiplin, anak belajar bersikap menurut cara yang akan 

mendatangkan pujian yang akan ditafsirkan anak sebagai tanda kasih 

sayang dan penerimaan. 

4) Disiplin yang sesuai dengan perkembangan anak berfungsi sebagai 

pendorong ego yang membuat anak mencapai apa yang diharapkan 

darinya. 61 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini mengambil tiga hasil penelitian terdahulu, yang 

hampir sama dengan penelitian saat ini. Adapun telaah pustaka tersebut 

diantaranya: 

1. Sunarno Basuki Universitas Lambung Mangkurat:2011, dalam penelitiannya 

”PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI MODIFIKASI PERMAINAN 

DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI”. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk 

menjadi manusia yang berkarakter butuh proses yang tidak sebentar, bahkan 

dapat dikatakan sebagai proses yang berlangsung seumur hidup. Oleh 

karena itu, membangun karakter dan watak bangsa melalui pendidikan 

                                                      
61 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran…,145 
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mutlak diperlukan, bahkan tidak bisa ditunda, mulai dari lingkungan rumah 

tangga, sekolah dan masyarakat. Terdapat tiga unsur yang harus dilakukan 

dalam model pendidikan karakter, yaitu: knowing the good, feeling the good 

dan acting the good. Ketiga unsur tersebut harus dilatih secara terus 

menerus hingga menjadi kebiasaan. Pembelajaran pendidikan jasmani di 

sekolah disampaikan dalam bentuk permainan dan olahraga. Agar supaya 

pendekatan pembelajaran melalui permainan dapat diterapkan di semua 

lapisan pendidikan formal, maka dilakukan modifikasi permainan dalam 

pendidikan jasmani, sehingga dapat membentuk karakter anak didik. 

Dengan demikian guru harus mampu melakukan modifikasi permainan 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani sebagai jaminan bahwa pendidikan 

jasmani merupakan pendidikan yang membangun karakter anak didiknya. 

 

2. Makhrus Fauzi (11480037) UIN Yogyakarta : 2015, dalam penelitiannya “ 

PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA MELALUI PROSES 

PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI KELAS IV 

MADRASAH IBTIDAIYAH MA’ARIF GIRILOYO 1 IMOGIRI 

BANTUL”.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran meliputi  perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pembentukan 

karakter siswa dilakukan dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW, serta 

guru menjadi model yang dapat dicontoh dan menggunakan metode ceramah, 
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tanya jawab dan diskusi serta menggunakan pendekatan saintific. Sehingga 

siswa lebih aktif dan pembentukan karakter dapat berjalan. Terdapat faktor 

pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya yaitu program sekolah, 

kurikulum, dan lingkungan sekolah. Sedangkan faktor penghambat meliputi 

waktu pelaksanaan pembelajaran, peserta didik atau siswa yang bermacam-

macam dan perencanaan pembelajaran. Hasil dari pembentukan karakter 

melalui pembelajaran SKI yaitu berkembangnya semua aspek yang dimiliki 

seswa meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Terbukti dengan 

siswa dapat mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad dan meneladani 

sifat-sifatnya kemudian diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. 

 

3. Uri Wahyuni Universitas PGRI Yogyakarta:2015 dalam penelitiannya 

“PERAN GURU DALAM MEMBENTUK KARAKTER SISWA  DI SDN 

JIGUDAN TRIHARJO PANDAK BANTUL TAHUN PELAJARAN 

2014/2015”. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran 

guru dalam membentuk karakter siswa berpengaruh terhadap karakter yang 

ditampilkan siswa di SDN Jigudan. Nilai-nilai karakter yang terbentuk pada 

siswa di SDN Jigudan yaitu religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja 

keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca, toleransi, cinta 

damai, demokratis, komunikatif, menghargai prestasi dan peduli sosial. 

Faktor pendukung dalam membentuk karakter siswa  adalah guru sudah 
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paham secara benar mengenai konsep dan aplikasi pendidikan karakter, 

sarana dan prasarana sekolah yang menunjang dalam pembelajaran dan 

proses pendidikan karakter, dan guru berperan aktif dalam pendidikan 

karakter sedangkan faktor penghambatnya adalah peserta didik yang 

mempunyai tabiat yang kurang baik dan faktor keluarga, faktor lingkungan 

masyarakat yang kurang mendukung. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama–sama membentuk 

karakter siswa. Sunarno Basuki meneliti mengenai Pembentukan Karakter 

Melalui Modifikasi Permainan Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani, 

Makhrus Fauzi meneliti mengenai Pembentukan Karakter Siswa Melalui 

Proses Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Kelas IV Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif Giriloyo Imogiri Bantul, Uri Wahyuni meneliti mengenai 

Peran Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa Di SDN Jigudan Triharjo 

Pandak Bantul Tahun Pelajaran 2014/2015, dan penelitian yang akan saya 

lakukan mengenai Pembentukan Karakter Tanggung Jawab dan  

Kedisiplinan Siswa di SD Ma’arif Ponorogo . 

Dari persamaan penelitian mengenai pembentukan karakter juga 

ada perbedaan yang mendasar di dalam keempat penelitian tersebut. 

Perbedaannya adalah untuk peneliti pertama Sunarno Basuki membentuk 

karakter melalui modifikasi permainan, peneliti kedua atas nama Makhrus 

Fauzi membentuk karakter siswa melalui pembelajaran SKI, peneliti ketiga 

atas nama Uri Wahyuni peran guru dalam membentuk karakter siswa, 
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seperti karakter religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kreatif, 

mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca, toleransi, cinta damai, 

demokratis, komunikatif, menghargai prestasi dan peduli sosial. Sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai pembentukan karakter 

tanggung jawab  dan kedisiplinan siswa di SD Ma’arif Ponorogo. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.1 

Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai narasumber 

data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil. Ada 

beberapa macam metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu: etnografi, studi kasus, fenomenologi, grounded theory dan 

biografi atau naratif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha 

menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian serta 

pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.2 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 

pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Dalam hal ini berkaitan dengan 

                                                           
1Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000), 3. 
2Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 20. 
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peran guru dalam membentuk karakter tanggung jawab dan kedisiplinan 

siswa di SD Ma’arif Ponorogo. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor sekaligus pengumpul data. 

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, 

pengamat, dan partisipatif. 

Peneliti memulai penelitiannya di SD Ma’arif Ponorogo pada hari senin, 

20 Maret 2017 sampai tanggal  08 April 2017. Dalam kurun waktu tersebut, 

peneliti mewancarai, mendokumentasi, dan mengobservasi tentang semua hal 

yang berkaitan dan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang akan diteliti ini berada di SD Ma’arif Ponorogo. Sekolah 

ini terletak sangat strategis sekali karena dekat dengan jalan raya. Penelitian 

ini dilaksanakan berdasarkan penyesuaian topik yang dipilih oleh peneliti. 

Peneliti memilih penelitian di SD Ma’arif Ponorogo dengan tujuan untuk 

mengetahui berbagai upaya pembentukan karakter tanggung jawab dan 

kedisiplinan siswa. 
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4. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen dan hasil pengamatan 

langsung. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manusia, yang terdiri dari: 

1) Bapak Fajar Sambudi, M.Pd.I selaku kepala sekolah SD Ma’arif 

Ponorogo. 

2) Ibu Nisa’ selaku wali kelas IV B 

3) Ibu Tari selaku wali kelas V C 

4) Ibu Rini selaku wali kelas VI A 

5) Bapak Kharis selaku guru PAI 

6) Bapak Hamdan selaku guru PAI 

7) Saudari Fadila selaku siswa kelas IV B, Devano selaku siswa kelas V 

D, dan Rizki selaku siswa kelas VI A. 

b. Non manusia, yang meliputi dokumen, hasil pengamatan langsung dan 

buku-buku yang relevan seperti absensi SD Ma’arif Ponorogo. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian 
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kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang dialami, 

sumber data primer, obervasi, dan dokumentasi.3 

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti memilih beberapa metode 

untuk penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

   Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode 

survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek 

penelitian. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

melalui tatap muka dan telepon.4  

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terbuka, artinya wawancara tidak hanya dilakukan sekali atau 

dua kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi dengan 

melakukan pengamatan untuk mengeceknya.5 Peneliti juga menggunakan 

petunjuk umum wawancara, artinya bahwa pewawancara membuat 

kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses 

wawancara. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan 

                                                           
3 M. Djunaidi Ghony dan FauzanAlmanshur.Metode Penelitian Kualitatif (Yogjakarta: Ar-ruzz 

Media, 2012), 164. 
4 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah,Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian 

(Yogyakarta: Andi Pers, 2010), 171. 
5 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 101. 
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disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang 

sebenarnya. 

 Adapun pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti untuk 

mendapatkan data diantaranya yaitu: 

1) Kepala Sekolah (Bapak Fajar Sambudi, M.Pd.I) untuk mendapatkan 

informasi tentang pembentukan karakter tanggung jawab dan 

kedisiplinan siswa dan untuk mendapatkan data umum tentang kondisi 

sekolah. 

2) Wali kelas IV B (Ibu Nisa’) untuk mendapatkan informasi tentang 

pembentukan karakter tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. 

3) Wali kelas V C (Ibu Tari) untuk mendapatkan informasi tentang 

pembentukan karakter tanggung jawab siswa. 

4) Wali kelas VI A (Ibu Rini) untuk mendapatkan informasi tentang 

pembentukan karakter tanggung jawab siswa. 

5) Guru PAI (Bapak Kharis) untuk mendapatkan informasi tentang 

pembentukan karakter tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. 

6) Guru PAI (Bapak Hamdan) untuk mendapatkan informasi tentang 

pembentukan karakter tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. 

7) Siswa-siswi kelas IV B, V D, VI A (Saudara/i Fadila, Devano, dan 

Rizki) untuk mendapatkan informasi tentang pembiasaan yang ada di 

SD Ma’arif Ponorogo. 
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b. Observasi 6 

Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung keadaan 

di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti. Dengan tehnik ini, peneliti harus berusaha 

dapat diterima sebagai orang dalam responden, karena teknik ini 

memerlukan hilangnya kecurigaan pada subjek peneliti terhadap kehadiran 

peneliti. 

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya 

wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. 

Observasi dilakukan ada subjek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan 

peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan 

data tambahan terhadap hasil wawancara.7 

 Dalam penelitian ini teknik observasi yang digunakan oleh 

peneliti yaitu observasi  tidak terstruktur, karena fokus penelitian akan 

terus menerus berkembang selama kegiatan penelitian ini berlangsung. 

Hasil penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan yang merupakan alat 

penting dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi ini peneliti dapat 

mengetahui usaha-usaha yang dilakukan guru dalam membentuk  karakter 

tanggung jawab dan kedisiplinan siswa di SD Ma’rif Ponorogo. 

                                                           
6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R & D (Bandung: Alfabeta, 

2012), 227. 
7 Ibid, 227. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data 

yang lengkap, data yang sudah ada seperti indek prestasi, jumlah anak, 

pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya. Guba dan 

Lincoln dalam Sugiyono mendefinisikan dokumentasi dan record adalah 

sebagai berikut: record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau 

menyajikan akunting dan dokumen adalah setiap bahan yang tertulis 

ataupun film. 8 

Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh 

data mengenai sasaran dan perkembangan SD Ma’arif  Ponorogo terkait 

dengan pembentukan karakter tanggung jawab dan kedisiplinan siswa 

yaitu rumusan masalah nomor 1,dan 2. Hasil pengumpulan data melalui 

cara dokumentasi ini dicatat dalam format transkrip dokumentasi. 

Dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi dalam mendukung dari hasil 

wawancara yang dilakukan. 

                                                           

8
 Ibid, 158-159. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mendokumentasikan dokumen yang 

berupa : profil singkat SD Ma’arif Ponorogo, visi dan misi sekolah, letak 

geografis sekolah, keadaan guru, keadaan siswa SD Ma’arif Ponorogo. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai 

tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.9 

Menurut Milles dan Huberman dalam bukunya Emzir (Metodologi 

Penelitian Kualitatif Analisis Data) ada tiga macam kegiatan dalam analisis 

data kualitatif, diantaranya: 

a. Reduksi data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi dan penstransformasian “data mentah” yang 

terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Data yang direduksi 

memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila 

diperlukan.  

                                                           

    
9Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 337. 
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b. Penyajian data (display data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya sehingga akan semakin mudah dipahami.10 

c. Penarikan kesimpulan 

Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

memutuskan apakah “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-

proposisi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-

kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan 

(spektisme). Dan inilah aktifitas yang paling akhir dalam penelitian ini. 

Peneliti sudah menemukan jawaban, dan dapat menarik kesimpulan. 

Setelah peneliti mengetahui aktifitas-aktifitas dalam analisis data, 

peneliti juga harus mengetahui langkah-langkahnya. Adapun langkah-

langkah analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & 

Huberman ditunjukkan pada gambar berikut:11 

 

 

                                                           
10 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013), 339. 
11 Emzir, Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 134. 
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Setelah itu dalam analisis data di sini pendekatan induktif dan deduktif 

juga diperlukan. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu 

pemahaman tentang pemaknaan dalam kata yang rumit melalui 

pengembangan tema-tema yang diiktisarkan dari kata dasar. Sedangkan 

pendekatan deduktif ditentukan melalui tujuan penelitian yang diiktisarkan 

oleh para peneliti dan temuan-temuan yang muncul langsung dari analisa 

mentah (induktif). 

 

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:12 

                                                           
12 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 370. 

Pengumpulan 

Data 
Penyajian Data 

Kesimpulan-

Kesimpulan: 

Penarikan/Verif

ikas 

Reduksi Data 
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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 apa yang 

diamati. 

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. 

Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan 

tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan 

itu benar/dipercaya atau tidak.13 

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 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih 

                                                           

13
 Ibid, 370-371. 
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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.14 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah tahap 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap tersebut adalah: 

a. Tahap pralapangan penelitian meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan fokus penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data meliputi: konsep dasar analisis data serta menemukan 

tema dan merumuskan hipotesis. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.15 

                                                           

 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2012),372-374. 

       15 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 

84-91. 
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 BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Singkat SD Ma’arif Ponorogo1 

SD Ma’arif Ponorogo didirikan pada tahun 1939 M, terletak ± 1 KM 

sebelah timur Ibu Kota Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jl. Sultan Agung 

No. 83 A. Pada tahun ajaran 2016/2017 ini SD Ma’arif memiliki siswa 

sejumlah 810 anak yang terbagi dalam 26 kelas. Secara kuantitatif ini 

merupakan capaian yang prestisius bagi sebuah lembaga pendidikan dasar 

swasta yang berada di sebuah kota kecil. Namun juga merupakan tantangan 

bagi SD Ma’arif untuk meningkatkan kualitasnya sehingga menjadi salah 

satu lembaga pendidikan yang mampu bersaing untuk terus eksis dalam 

mencetak generasi yang “berprestasi, terampil, berkepribadian berlandaskan 

Imtaq (iman dan taqwa)”, dan sekaligus menjawab tantangan dan tuntutan 

zaman yang terus berkembang. Untuk itu sampai sekarang SD Ma’arif terus 

berbenah diri agar dapat shālih luklli zamān wa makan. 

SD Ma’arif merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Dasar swasta 

di Ponorogo yang memadukan kurikulum pendidikan umum dan agama. 

Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara bersama-sama, sehingga dengan 

demikian siswa diharapkan mampu memperoleh pengetahuan umum dan 

                                                      
1 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, koding: 01/D/27-3/2017. 
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agama secara seimbang. Pendidikan umum mengikuti kurikulum serta materi 

pelajaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan seperti Sains, 

Matematika, PKn, IPS, Bhs. Inggris, Bhs. Indonesia, Bhs. Jawa, Penjaskes 

dll. sedangkan pendidikan agama mengikuti kurikulum dari Lembaga 

Pendidikan Ma’arif sebagai lembaga pengelola serta pengembangan 

pendidikan di kalangan Nahdlatul Ulama. Adapun materi pelajaran agama 

yang disampaikan adalah Fiqh, Aqidah Akhlak, Qur’an Hadits, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Bahasa Arab serta Aswaja (Ahlussunnah wal jamā’ah), 

yang menjadi salah satu ciri khas lembaga pendidikan yang berada di bawah 

naungan NU. 

Adapun untuk mengembangakan keilmuan serta meningkatkan 

kreatifitas siswa di bidang science maka disediakan sarana dan prasarana 

seperti  APE baik out door maupun in door, laboratorium MIPA, Lab. 

Komputer. Untuk memperdalam serta memperkaya pengetahuan siswa maka 

diadakan les yang dikelola oleh sekolah. Selain itu juga diadakan kegiatan 

ekstra yang mewadahi bakat serta minat siswa. Di antaranya kepramukaan 

dan olah raga. Di bidang seni dan budaya SD Ma’arif memiliki Drumband, 

group hadroh Ansyadana. Di bidang keagamaan kegiatan yang dilakukan 

adalah pelaksanaan Shalat Dhuhur secara berjama’ah, Shalat Dhuha, 

bimbingan tartīlul qur’ān serta qirōatul qur’ān.  Dari kesemuanya itu 

menunjukkan komitment SD Ma’arif untuk mencetak “intelek yang agamis 

dan agamawan yang intelek.”. 
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Namun demikian, masih ditemukan kendala yang dirasa perlu untuk 

segera di tangani yaitu belum terwujudnya ruangan kelas ideal dan 

proporsional antara jumlah siswa dengan ruangan kelas yang ada. 

Diharapkan dengan terealisasikannya program tersebut, SD Ma’arif mampu 

menjadi sekolah unggulan yang berkualitas serta dapat mengadakan 

lingkungan belajar yang kondusif, dan menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar yang berkualitas. 

 

2. Visi dan misi SD Ma’arif Ponorogo2 

a. Visi  

“Berprestrasi, terampil, berkepribadian berlandaskan Iman dan Taqwa”. 

b. Misi 

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka perlu langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, produktif, inovatif 

dan menyenangkan. 

2) Mencetak generasi yang berprestasi dalam bidang akademik 

maupun non–akademik yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. 

3) Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian 

yang tinggi dan keimanan serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

                                                      
2 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, koding: 02/D/27-3/2017. 
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3. Letak Geografis3 

 SD Ma’arif Ponorogo berlokasi di jalan Sultan Agung No 83 A 

Kelurahan Bangunsari Kabupaten Ponorogo dengan nomor telp. 0352-

483359. Serta mempunyai NIS. 100390 dan NSS. 102051117039 dan 

terakreditasi A. 

 SD Ma’arif Ponorogo ini memiliki lokasi yang sangat strategis. Hal ini 

dikarenakan sekolah ini berada di pinggir jalan protocol antar 

kota/kabupaten. Selain itu juga didukung dengan kemudahan transportasi 

karena dekat dengan beberapa sekolah tinggi di ponorogo, sehingga 

membuat semua orang mudah untuk mengunjunginya. 

4. Keadaan Guru SD Ma’arif Ponorogo 4 

Guru SD Ma’arif Ponorogo berjumlah 45 orang yang terdiri dari 24 

laki-laki dan 21 perempuan, dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

berjumlah 4 orang, Guru Yayasan 32 orang, Tenaga Administrasi 3 orang, 

Tenaga Keuangan 1 orang, Penjaga Koperasi 1 orang, Penjaga UKS 1 orang, 

Penjaga Perpustakaan 1 orang, Penjaga Sekolah 2 orang. Guru SD Ma’arif 

Ponorogo mempunyai jenjang pendidikan SD, SMA, S1, dan S2. 

 

 

 

                                                      
3 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, koding: 03/D/27-3/2017. 
4 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, koding: 04/D/27-3/2017. 
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5. Keadaan Siswa SD Ma’arif Ponorogo5 

Pada tahun pelajaran 2016/2017 sekolah ini memiliki jumlah siswa 

810. Peserta didik yang ada di SD Ma’arif Ponorogo ini mayoritas dari 

ponorogo semua. 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Metode Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo. 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan. Karakter 

seseorang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang   

yang didahului oleh kesadaran dan pemahaman. Jadi melalui pendidikan 

karakter ini siswa diharapkan mampu meningkatkan dan menggunakan 

kemampuannya secara mandiri, serta mampu menerapkan nilai–nilai 

karakter dan etika mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari–hari 

dengan cara melalui kegiatan–kegiatan yang ada di sekolah yang dapat 

membentuk karakter siswa. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fajar 

Sambudi, M.Pd.I selaku kepala sekolah di SD Ma’arif Ponorogo sebagai 

berikut: 

“Menurut pemahaman saya kegiatan untuk membentuk karakter 

siswa yaitu dengan pembiasaan dan kedisiplinan. Misalnya 

                                                      
5 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, koding: 05/D/27-3/2017. 
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pembiasaan keimanan dan ketaqwaan melalui shalat dhuha dan 

dzuhur berjama’ah, hafalan surat pendek sedangkan kedisiplinan 

melalui kegiatan pramuka.”6 

 

Tidak hanya itu saja, namun para guru di SD Ma’arif Ponorogo  

juga mempunyai pendapat sendiri mengenai kegiatan yang dapat 

membentuk karakter siswa antara lain menurut Ibu Tari yaitu: 

“Menurut saya dengan melalui pembiasaan  shalat dan tartil. Yang 

kedua melalui kedisiplinan, yaitu dengan adanya ekstrakurikuler 

pramuka, serta juga ada uks dan drumband mbak yang mana 

kegiatan tersebut juga dapat membentuk karakter siswa yang 

bertanggung jawab.”7 

 

Ibu Nisa’ juga menjelaskan pendapatnya tentang kegiatan yang 

dapat membentuk karakter siswa antara lain: 

“Kalau menurut saya kegiatan yang ada di sekolah ini dengan 

pembiasaan mbak. Selain pembiasaan sholat dan hafalan surat– 

surat pendek, siswa juga diajari tahlil dan pidato setiap hari kamis. 

Selain itu juga ada kegiatan ekstra pramuka, olah raga yang dapat 

membentuk karakter kedisiplinan siswa.”8 

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh bapak Hamdan, diantaranya 

sebagai berikut: 

“kegiatan di SD ini secara keseluruhan dapat membentuk karakter 

siswa. Selain pembiasaan  shalat dan tartil, ekstrakurikuler pramuka 

juga ada yaitu tepat waktu dalam setiap kegiatan belajar mengajar 

(KBM).”9 

 

Dari pemaparan Bapak Fajar Sambudi, Ibu Tari, Ibu Nisa’, dan 

Bapak Hamdan dijelaskan bahwa dalam pembentukan karakter 

                                                      
6 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 01/W/20-3/2017. 
7 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 02/W/20-3/2017. 
8 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 03/W/23-3/2017. 

 9 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 04/W/24-3/2017. 
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siswa dilakukan melalui pembiasaan dan ketaqwaan seperti 

pembiasaan shalat dhuha dan shalat dzuhur berjama’ah, hafalan 

surat-surat pendek, tartil. Kegiatan pembiasaan yang ada di SD 

Ma’arif Ponorogo dilakukan setiap hari. Dalam pembentukan 

karakter peserta didik tentunya di setiap sekolah ada salah satu 

karakter yang ingin ditonjolkan atau karakter utama yang ingin 

ditanamkan kepada peserta didik.  

Berikut pemaparan Bapak Fajar Sambudi terkait dengan karakter 

yang ingin dibentuk: 

 

 “Karakter yang ingin dibentuk di sini hampir secara keseluruhan 

terutama karakter religius, karena SD ini mencetak generasi yang 

bernuansa islami. Yang kedua karakter tanggung jawab, 

kedisiplinan, percaya diri.”10 

 

Berikut penambahan Ibu Tari terkait dengan karakter yang ingin 

dibentuk: 

“Menekankan kepada anak berperilaku penuh dengan tanggung 

jawab dan karakter religius. Dengan adanya UKS di sini anak 

diharapkan untuk menjadi pandai, terampil, dan disiplin.”11 

 

Tidak hanya itu saja namun karakter yang ingin dibentuk di SD ini 

menurut bapak Hamdan, adalah: 

“Membentuk generasi SD M’arif sebagai ahlusunnah wal jama’ah, 
khususnya an-nadliyah. Secara umum mencetak generasi yang 

agamis dan bertanggung jawab.”12 

                                                      
  10 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 05/W/20-3/2017. 

11 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 06/W/20-3/2017. 
12 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 07/W/24-3/2017. 
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Adapun karakter yang ingin dibentuk menurut Bapak Kharis, yaitu: 

“Sesuai dengan visi dan misi yang ada di SD Ma’arif ini serta 
menciptakan siswa yang tidak hanya ber IPTEK, akan tetapi ber 

IMTAQ. Misalnya ingin menjadikan siswa yang berkepribadian 

luhur dan mulia.”13 

Pemaparan Bapak Fajar Sambudi, Ibu Tari, Bapak Hamdan, 

dan Bapak Kharis terkait dengan pembentukan karakter utama 

peserta didik yaitu tentang karakter religius, karena SD Ma’arif 

Ponorogo mempunyai tujuan untuk membentuk siswa yang islami. 

Selain karakter religius juga menekankan pada karakter tanggung 

jawab, karena karakter tanggung jawab tidak hanya berguna di 

lingkungan sekolah saja, akan tetapi karakter tanggung jawab 

tersebut juga berfungsi dalam lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. Oleh karena itu tujuan pembentukan karakter tanggung 

jawab dan religius sangat bermanfaat bagi peserta didik. Terkait 

dengan pembentukan karakter tanggung jawab peserta didik guru 

juga harus mampu mengetahui berbagai macam karakter tanggung 

jawab seperti tanggung jawab personal, kepada tuhan, dan sosial.14 

Berikut penjelasan Bapak Fajar Sambudi terkait dengan 

pembentukan karakter tanggung jawab personal siswa: 

                                                      
13 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 08/W/24-3/2017. 

 14 Mustari, Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan, 21-22. 
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 “Yang saya lakukan anak di didik sejak dini agar dia mengerti 

tentang bagaimana bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, mulai 

dari  job descriptions kelas, tugas harian seperti PR.”15 

 

Untuk membentuk karakter tanggung jawab personal siswa  

menurut pendapat Ibu Tari bahwa: 

“Untuk membentuk karakter tanggung jawab personal siswa dengan 

pemberian tugas individu dan tugas piket. Dengan adanya tugas 

tersebut siswa bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan 

seumpama tidak mengerjakan ada sanksi dari gurunya.”16 

 

Sedangkan Bapak Kharis juga menambahkan pendapatnya untuk 

membentuk karakter tanggung jawab personal siswa yaitu: 

“Yang kami lakukan diantaranya selalu memberi tugas individu 

kepada anak untuk melatih kemandirian serta tanggung jawabnya 

sebagai siswa. Seumpama ada sebagian anak yang tidak 

mengerjakan tugas pasti dirinya akan merasa rugi.”17 

 

 Pemaparan Bapak Fajar Sambudi, Ibu Tari, dan Bapak 

Kharis diketahui bahwa dalam pembentukan karakter tanggung 

jawab personal siswa dengan cara pemberian Pekerjaan Rumah 

(PR), dan Piket. Dengan adanya pemberian tugas individu kepada 

peserta didik, maka peserta didik secara langsung sudah diberi 

tanggung jawab personal, karena tugas Pekerjaan Rumah yang 

diberikan adalah bersifat individu. Sehingga dari hal kecil yang 

dilakukan oleh pihak sekolah maka nantinya akan mempunyai 

pengaruh positif bagi peserta didik bahwa tanggung jawab personal 

                                                      
 15 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 09/W/20-3/2017. 

 16 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 10/W/20-3/2017. 

 17 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 11/W/24-3/2017. 
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sangat diperlukan. Selain itu dalam pembentukan karakter tanggung 

jawab personal dilakukan melalui penjadwalan piket setiap hari. 

Jadi, peserta didik wajib melaksanakan tanggung jawab personal 

tersebut.  

Hal ini kemudian dibuktikan dengan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti pada 27 Maret 2017 sebagai berikut: 

Pagi ini saya datang ke SD Ma’arif Ponorogo untuk mengamati 
pembiasaan siswa yang ada di SD yang dapat membentuk karakter 

tanggung jawab personal siswa yaitu adanya jadwal piket kelas setiap 

hari. Siswa  yang mendapat giliran piket  datang lebih awal dibanding 

teman yang lainya. Selain itu juga ada pemberian tugas individu di 

akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran guru mereview tentang 

materi yang sudah di ajarkan dan siswa di beri kesempatan untuk 

bertanya jika ada yang belum paham. Setelah itu kemudian guru 

memberi tugas kepada siswa setiap selesai pembelajaran untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa. Hampir secara 

keseluruhan siswa telah mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh 

gurunya.  Kalaupun ada yang tidak mengerjakan, guru akan memberi 

sanksi.18 

 

Dalam pembentukan karakter tanggung jawab personal 

tentunya ada kendala yang dialami oleh pihak sekolah. Berikut pemaparan 

Bapak Fajar Sambudi terkait dengan kendala yang dialami dalam 

pembentukan karaker tanggung jawab personal siswa sebagai berikut: 

 “Menurut saya kurang mendapat dukungan dari keluarga. Ketika 

sekolah menanamkan karakter kepada anak terutama tanggung 

jawab kurang di dukung oleh wali murid.”19 

 

                                                      
18 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, koding: 01/O/27-III/2017. 
19 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 12/W/20-3/2017. 
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Sedangkan Ibu Tari juga menambahkan bahwa kendala yang dialami 

dalam membentuk karakter tanggung jawab personal siswa diantaranya 

sebagai berikut: 

“Menurut saya komunikasi antara wali murid dengan guru sangatlah 

kurang terutama pada anak yang ditinggal kedua orang tuanya ke 

luar negeri. Anak kurang mendapat perhatian dan jika ada tugas 

sekolah tidak pernah mengerjakan, dan pada akhirnya anak 

bertingkah seenaknya sendiri.”20 

 

 

Pemaparan Bapak Fajar Sambudi dan Ibu Tari dapat diketahui 

berbagai kendala yang dialami pihak sekolah dalam membentuk 

karakter tanggung jawab personal. Kendala tersebut adalah 

kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid 

peserta didik, selain itu juga dikarenakan kurangnya dukungan dari 

pihak keluarga. Seharusnya pendidikan serta pembentukan karakter 

tanggung jawab personal siswa tidak hanya berlangsung di sekolah 

saja, akan tetapi juga berlangsung di rumah sehingga anak akan 

terbiasa dengan karakter tanggung jawab personal yang harus 

dilaksanakan. 

 Berikut pemaparan Bapak Hamdan terkait dengan kendala yang 

dialami dalam membentuk karakter tanggung jawab personal siswa yaitu: 

“Menurut saya kendalanya dibatasi oleh waktu. Mialnya masuk 
sekolah pukul 07.00-13.00. anak selebihnya berada di rumah. Ketika 

                                                      
20 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 13/W/20-3/2017. 
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kita tidak bisa memantau anak ketika dia di rumah maka diberikan 

buku penghubung.”21 

 

Bapak Kharis juga berpendapat tentang kendala yang dialami untuk 

membentuk karakter tanggung jawab personal siswa yaitu: 

“Menurut saya karena siswa di SD ini sangatlah banyak, jadi juga 

harus mempunyai banyak tenaga guru dan harus bekerjasama untuk 

melatih kemandirian anak.”22 

 

Penjelasan Bapak Hamdan dan Bapak Kharis dapat diketahui 

berbagai kendala yang dialami oleh pihak sekolah dalam 

membentuk karakter tanggung jawab personal peserta didik yaitu 

terkait dengan waktu, dan jumlah peserta didik yang terlalu banyak, 

sehingga guru kurang maksimal dalam pembentukan karakter 

tanggung jawab personal peserta didik. Selain membentuk karakter 

tanggung jawab personal, pihak sekolah juga membentuk karakter 

tanggung jawab siswa kepada Tuhan.  

Dalam membentuk karakter tanggung jawab personal siswa 

terdapat tujuan dan manfaat. Berikut pemaparan Bu Rini terkait 

tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung jawab personal 

siswa antara lain: 

“Menurut saya agar siswa mampu menyelesaikan persoalannya 

secara mandiri, agar terbina sejak dini, dan mempunyai tanggung 

jawab sampai kelak ia tumbuh dewasa.”23 

 

                                                      
21 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 14/W/24-3/2017. 
22 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 15/W/24-3/2017. 
23 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 16/W/20-3/2017. 
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Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Hamdan mengenai 

tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung jawab personal siswa 

yaitu: 

“Menurut saya untuk melatih kemandirian terhadap apa yang 
dibebankan kepada anak tersebut, membangun kedewasaan dalam 

arti segala sesuatu memerlukan pertimbangan. Misalnya jika siswa 

bertengkar dengan teman akibatnya seperti apa.”24 

 

Tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung jawab personal 

siswa menurut Bapak Kharis adalah: 

“Menurut saya untuk melatih kemandirian anak, untuk menciptakan 
siswa yang berwawasan luas, agar anak menjadi pribadi yang 

baik.”25 

 

Penjelasan Bu Rini, Bapak Hamdan dan Bapak Kharis 

diketahui bahwa dalam pembentukan karakter tanggung jawab 

personal siswa terdapat berbagai tujuan dan manfaat yaitu agar 

siswa mampu menyelesaikan persoalannya secara mandiri, 

membangun kedewasaan anak, menciptakan siswa yang 

berwawasan luas dan menjadikan anak sebagai pribadi yang baik.  

Tentunya dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa 

kepada Tuhan ada berbagai cara yang harus dilakukan oleh guru 

salah satunya adalah melalui pembiasaan. Pembisaan adalah sesuatu 

yang dilakukan secara berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. 

                                                      
24 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 17/W/24-3/2017. 
25 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 18/W/24-3/2017. 
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Berikut pemaparan Ibu Nisa’ terkait dengan pembentukan karakter 

tanggung jawab siswa kepada Tuhan yaitu: 

“Menurut saya melalui pembiasaan shalat berjama’ah, tartil qur’an. 
Pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus 

akan menjadi kebiasaan anak dan akan tertanam di hati anak”.26 

 

Pendapat serupa diungkapkan oleh Bapak Hamdan diantaranya: 

“Menurut saya secara dhohir melalui pembiasaan shalat berjama’ah 
, hafalan–hafalan. Dalam praktik keseharian menekankan kepada 

anak tentang kejujuran, kedisiplinan dan akhlakul karimah. Itu 

termasuk cara dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa 

kepada Tuhan”.27 

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak Kharis yaitu: 

“Untuk membentuk karakter tanggung jawab siswa kepada Tuhan 

yaitu jika anak pengen pandai ada 3: yang pertama ojo lali shalate, 

ojo lali ngajine, ojo lali shalat, ngaji, belajare. Sebenarnya ini sudah 

tertanam pada diri siswa tinggal pelestariannya saja.”28 

 

Menurut Ibu Nisa’, Bapak Hamdan dan Bapak Kharis dapat 

diketahui bahwa dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa 

kepada tuhan denga cara membimbing anak untuk selalu taat 

beribadah, mengaji, dan rajin belajar. Dalam pembiasaan beribadah 

sudah dibiasakan disekolah setiap pagi seperti mengaji sebelum 

pelajaran dimulai, selain itu pihak sekolah juga mengadakan 

kegiatan shalat dhuha berjama’ah yang harus diikuti oleh semua 

peserta didik, selain pembiasaan shalat dhuha, pembiasaan shalat 

                                                      
 26 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 19/W/23-3/2017. 

 27 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 20/W/24-3/2017. 

 28 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 21/W/24-3/2017. 
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dzuhur berjama’ah juga dilakukan, dengan harapan adanya 

pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di sekolah akan secara 

langsung dibawa dan diterapkan oleh peserta didik di luar 

lingkungan sekolah yaitu di lingkungan keluarga dan masyarakat. 

Hal ini kemudian dibuktikan dengan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti pada 27 Maret 2017 sebagai berikut: 

Saya melihat pembiasaan keagamaan yang ada di SD Ma’arif 
Ponorogo. Dimulai dari jam 06.30 WIB siswa persiapan untuk 

shalat dhuha berjama’ah di masjid yang diikuti oleh sebagian 
guru. Setelah selesai dilanjutkan dengan bersalam-salaman 

dengan bapak/ibu guru kemudian masuk kelas. Sebelum 

memulai pembelajaran siswa menghafal surat-surat pendek dan 

ayat alqur’an yang dilakukan setiap hari. Pada  jam 12.00 WIB 
siswa persiapan shalat dhuhur berjama’ah di kelas masing-

masing dipandu oleh bapak/ibu guru. Sa’at pelaksanaan shalat 
dhuhur, yang adzan dan menjadi imam adalah siswa putra secara 

bergantian menurut nomor absen. Mereka tampak antusias saat 

melaksanakan shalat dhuhur berjama’ah di kelas dan semua 
siswa mengikutinya.29 

 

 Dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa kepada 

Tuhan juga terdapat kendala yang dialami. Berikut pemaparan 

Bapak Fajar Sambudi terkait dengan kendala yang dialami pihak 

sekolah dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa kepada 

Tuhan yaitu: 

“Menurut saya tingkat heterogenitas kemampuan siswa yang tinggi 

serta latar belakang wali murid yang berbeda juga.  Di sekolah anak 

digembleng tentang pengetahuan agama misalnya dengan 

pembiasaan shalat, hafalan-hafalan, akan tetapi di rumah anak tidak 

                                                      
29 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, koding: 02/O/27-III/2017. 
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diajari oleh orang tuanya sehingga kebiasaan di sekolah tidak 

diterapkan di rumah.”30 

 

Ibu Tari juga menambahkan tentang kendala yang dialami dalam 

membentuk karakter tanggung jawab siswa kepada Tuhan diantaranya 

sebagai berikut: 

“Menurut saya ketidak kompakan antara orang tua dan guru. Kalau 
di sekolah disiplin sekali misalnya melakukan pembiasaan shalat, 

hafalan, akan tetapi kalau orang tua lali ya percuma. Jadi harus ada 

komunikasi antara guru dan wali murid.”31 

 

Kendala yang dialami dalam membentuk karakter tanggung jawab 

siswa kepada Tuhan menurut Bapak Hamdan adalah: 

“Menurut saya komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid 
kurang. Ada sebagian wali murid beranggapan anak yang sekolah 

di SD Ma’arif sudah bisa membaca alqur’an. Padahal itu semua 
tergantung pada anak itu sendiri. Jika apa yang dilakukan 

dilaksanakan di sekolah tidak diimbangi dengan pelaksanaan di 

rumah ya sama saja.”32 

 

Berdasarkan pemaparan Bapak Fajar Sambudi, Ibu Tari dan 

Bapak Hamdan diketahui adanya kendala yang dihadapi oleh pihak 

sekolah dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa kepada 

tuhan. Kendalanya adalah kurangnya komunikasi antara guru 

dengan wali murid peserta didik, selain itu juga kurangnya 

dukungan oleh wali murid peserta didik, sehingga pembentukan 

karakter tanggung jawab siswa kepada tuhan hanya berlangsung di 

                                                      
30 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 22/W/20-3/2017. 

  31 Lihat pada tarnskip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 23/W/20-3/2017. 
32 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 24/W/24-3/2017. 
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sekolah saja, di rumah berlangsung tetapi kurang maksimal karena 

kurangnya pengawasan dari pihak orang tua peserta didik. 

Sehingga upaya dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa 

kepada tuhan kurang maksimal.  

Berikut pemaparan Bapak Fajar Sambudi terkait tujuan dan manfaat 

pembentukan karakter tanggung jawab siswa kepada Tuhan adalah sebagai 

berikut: 

“Menurut saya agar siswa ta’at kepada Tuhan, dan menjadi anak 
yang beriman dan bertaqwa serta mengetahui tentang ajaran islam 

yang benar dan yang harus kita laksanakan.”33 

 

Bapak Hamdan juga menambahkan terkait tujuan dan manfaat 

pembentukan karakter tanggung jawab siswa kepada Tuhan adalah sebagai 

berikut: 

“Menurut saya untuk mencetak karakter anak yang shalih dan 
shalihah dalam makna yang luas, pemahaman yang intelek dan 

intelektual yang agamis dalam arti ada keseimbangan antara sifat 

religius dan sosial, dan membangun mereka menjadi hamba Allah 

yang ta’at sesuai kapasitas anak.”34 

 

Tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung jawab siswa 

kepada Tuhan menurut Bapak Kharis yaitu: 

“Menurut saya untuk menumbuh kembangkan rasa ikhlas, 
mengakui bahwa kita hamba Allah serta bisa berkembang menjadi 

anak yang shalih dan shalihah serta beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan, menciptakan siswa yang berakhlakul karimah.”35 

 

                                                      
33 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 25/W/20-3/2017. 
34 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 26/W/24-3/2017 
35 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 27/W/24-3/2017. 
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Penjelasan Bapak Fajar Sambudi, Bapak Hamdan dan Bapak 

Kharis diketahui bahwa dalam pembentukan karakter tanggung 

jawab siswa kepada tuhan terdapat berbagai tujuan dan manfaat 

yaitu agar siswa ta’at kepada Tuhan YME, mencetak karakter anak 

yang shalih dan shalihah dalam makna yang luas, untuk 

menumbuhkan rasa ikhlas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan dan 

menciptakan siswa yang berakhlakul karimah. 

Selain membentuk karakter tanggung jawab personal dan 

tanggung jawab kepada Tuhan, pihak sekolah juga membentuk 

karakter tanggung jawab sosial siswa. Tanggung jawab sosial adalah 

suatu tanggung jawab yang mengajarkan anak dapat bertanggung 

jawab kepada masyarakat sekelilingnya. Orang yang mempunyai 

rasa tanggung jawab sosial akan memiliki kesadaran dan peduli 

terhadap orang lain. Berikut pemaparan Bapak Fajar Sambudi terkait 

dengan pembentukan karakter tanggung jawab sosial siswa yaitu: 

“Dengan cara melatih amal setiap hari jumat, kegiatan yatiman pada 
tanggal 10 muharram, penyembelihan hewan qurban saat idul adha, 

bakti sosial ke panti asuhan dan juga pernah mengadakan 

penggalangan dana untuk kampung idiot yang berada di desa 

krebet.”36 

 

Bu Tari juga menambahkan terkait dengan pembentukan karakter 

tanggung jawab sosial siswa antara lain: 

                                                      
36 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 28/W/20-3/2017. 
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“Menurut saya dengan praktik secara langsung. Misalnya ada 

kegiatan beramal setiap hari jumat, yatiman. Dengan kegiatan 

seperti itu siswa lebih mengerti bagaimana bersikap kepada 

masyarakat dan itu dapat melatih kepedulian siswa kepada orang 

lain.”37 

 

 Pemaparan Bapak Fajar Sambudi dan Ibu Tari dapat 

diketahui bahwa dalam membentuk karakter tanggung jawab sosial 

peserta didik guru mengadakan kegiatan amal setiap hari jum’at, 

dengan adanya kegiatan tersebut maka peserta didik akan berlatih 

tentang berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Secara 

langsung kegiatan infaq yang diadakan oleh sekolah di setiap hari 

juam’at akan menumbuhkan jiwa sosial pada diri peserta didik.  

 

Bapak Hamdan juga berpendapat dalam membentuk karakter 

tanggung jawab sosial siswa yaitu: 

“Menurut saya dalam pembelajaran selalu dijadikan seperti forum 
kebersamaan. Misalnya ada teman yang lagi sakit dibawa ke UKS, 

santunan anak yatim yang dilaksanakan tanggal 10 muharram, 

baksos, dan beramal setiap hari jumat.”38 

 

 Penjelasan Bapak Hamdan diketahui bahwa dalam 

membentuk karakter tanggung jawab sosial peserta didik dilakukan 

dengan rasa simpati, tolong menolong. Ketika ada teman yang sakit 

maka sebaiknya merawat, membawanya ke ruang UKS dan diberi 

                                                      
37 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 29/W/20-3/2017. 
38 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 30/W/24-3/2017. 
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obat. Kegiatan tolong menolong sesama teman juga akan 

mengembangkan kemampuan tanggung jawab sosial peserta didik.  

Hal ini kemudian dibuktikan dengan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti pada 31 Maret 2017 sebagai berikut: 

Pada  hari jum’at saya datang ke SD Ma’arif Ponorogo untuk 
melihat kegiatan siswa yaitu amal jumat. Setiap jumat sebelum 

pembelajaran dimulai guru masuk kelas membawa kotak amal 

dan saya melihat semua siswa menyisihkan uang jajannya 

untuk beramal. Sungguh luar biasa siswa di SD Ma’arif 
Ponorogo mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi untuk 

membantu orang lain yang membutuhkan. kemarin saya juga 

sempat melihat ada salah satu anak saat istirahat ada yang uang 

sakunya hilang dan tidak jajan lalu ada temannya menghampiri 

dan membagi jajan yang habis dia beli untuk dimakan berdua 

dengan teman yang kehilangan uang saku tersebut.39 

 

Dalam membentuk karakter tanggung jawab sosial siswa 

terdapat kendala yang dialami dalam membentuk karakter tanggung 

jawab sosial tersebut. Berikut pemaparan dari Bapak Fajar Sambudi 

terkait kendala yang dialami dalam membentuk karakter tanggung 

jawab sosial siswa antara lain: 

“Menurut saya secara umum tidak ada kendala karena kesadaran 
siswa sudah begitu tinggi. Contohnya saat siswa study tour ada 

salah satu anak yang kehilangan tas dan uang saku. Padahal tidak 

ada komando dari guru, anak-anak menyisihkan sabagian uang 

saku kemudian dikumpulkan jadi satu untuk dikasih ke siswa yang 

kehilangan tadi. Dari kejadian tersebut sudah nampak bahwa 

tanggung jawab sosial siswa sudah tertanam.”40 

 

                                                      
39 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, koding: 03/O/31-III/2017. 
40 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 31/W/20-3/2017. 



86 

 

 

 

Pendapat Ibu Tari mengenai kendala yang dialami dalam 

membentuk karakter tanggung jawab sosial siswa yaitu: 

“Menurut saya pada anak tersebut. Anak mengalami dua dunia yaitu 
di sekolah dan masyarakat. Ketika di sekolah anak ditekankan yang 

baik-baik, akan tetapi di dalam masyarakat malah terpengaruh itu 

kendalanya menurut saya. Apalagi di era globalisai ini di mana hp 

anak-anak lebih bagus dari gurunya, dan sikap sosial anak lebih 

mencontoh pada facebook.”41 

 

Bapak Hamdan juga menambahkan tentang kendala yang dialami 

dalam membentuk karakter tanggung jawab sosial anak adalah: 

“Menurut saya dalam hal ini kendala yang dialami lebih sedikit. 
Secara langsung anak sudah mengamati lingkungan dan 

berinteraksi dengan teman maupun dengan masyarakat. 

Kendalanya ya hanya bagaimana cara anak 

mengkomunikasikannya, seperti apa bentuk-bentuk sosial atau 

kegiatan yang sifatnya bersama.”42 

 

Pemaparan Bapak Fajar Sambudi, Ibu Tari, dan Bapak 

Hamdan kendala dalam membentuk karakter tanggung jawab sosial 

siswa tidak terlalu banyak, karena siswa sudah muncul kesadaran 

diri akan tindakan sosial yang harus dilakukan antar sesama teman. 

Selain itu kesadaran diri peserta didik terkait dengan tanggung 

jawab sosial memang sudah terbentuk melalui proses pendidikan, 

dimana proses tersebut dijalani ketika pembelajaran berlangsung, 

ada anak yang tidak membawa pensil, pasti secara langung 

temannya meminjami tanpa guru yang menyuruh. Jadi untuk 

                                                      
41 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 32/W/20-3/2017. 
42 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 33/W/24-3/2017. 
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membentuk karakter tanggung jawab sosial peserta didik tidak 

banyak kendalanya dan berjalan optimal.  

Berikut pemaparan Ibu Nisa’ terkait dengan tujuan dan manfaat 

pembentukan karakter tanggung jawab sosial siswa adalah sebagai berikut: 

“Menurut saya agar anak mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta 

memiliki solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat, dan siswa 

juga mampu bertoleransi dengan temannya.”43 

 

Bapak Hamdan juga menambahkan terkait dengan tujuan dan 

manfaat pembentukan karakter tanggung jawab sosial siswa: 

“Menurut saya untuk menciptakan nilai-nilai kebersamaan, dan 

kerukunan antar sesama warga di SD Ma’arif Ponorogo .”44 

 

Tujuan dan manfaat pembentukan karakter sosial siswa menurut 

Bapak Kharis yaitu: 

“Menurut saya agar anak mempunyai rasa tanggung jawab sosial 
yang tinggi bagaimana bersikap kepada hablumminallah dan 

hablumminannas, agar seorang anak mempunyai keberanian, 

keaktifan, kejujuran dan berani mengutarakan pendapatnya.”45 

 

Penjelasan Bu Nisa’, Bapak Hamdan dan Bapak Kharis 

diketahui bahwa dalam pembentukan karakter tanggung jawab sosial 

siswa terdapat berbagai tujuan dan manfaat yaitu agar siswa 

mempunyai jiwa sosial dan solidaritas yang tinggi terhadap 

masyarakat, untuk menciptakan nilai kebersamaan dan kerukunan di 

                                                      
43 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 34/W/23-3/2017. 
44 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 35/W/24-3/2017. 
45 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 36/W/24-3/2017. 
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SD ini, agar seorang anak mempunyai keberanian, keaktifan, 

kejujuran dan berani mengutarakan pendapatnya. 

Selain pendapat dari guru, siswa juga berpendapat tentang 

pembiasaan shalat yang ada di SD. Berikut pendapat dari adik fadila yaitu: 

“Iya di SD ini ada pembiasaan shalat dhuha berjama’ah, dan shalat 
dhuhur berjama’ah. Di sini juga ada pembiasaan menghafalkan juz 

30 dan tartil qur’an.”46 

 

Deva juga menambahkan terkait dengan pembiasaan shalat adalah 

sebagai berikut: 

“iya ada pembiasaan shalat. Setelah shalat dhuha berjama’ah 
kemudian masuk kelas hafalan surat-surat pendek.”47 

 

Pendapat rizki mengenai pembiasaan shalat yaitu: 

“Ada pembiasaan shalat, yaitu mulai dari shalat dhuha berjama’ah, 
dilanjut dengan hafalan-hafalan dan shalat dhuhur berjama’ah yang 
mana sa’at shalat dhuhur yang menjadi imam adalah anak putra 

secara bergantian menurut nomor absen.”48 

 

Penjelasan adik fadila, adik deva, dan adik rizki dapat 

diketahui bahwa di SD Ma’arif Ponorogo ada pembiasaan shalat, 

mulai dari shalat dhuha berjama’ah dan shalat dhuhur. Dengan 

adanya pembiasaan tersebut, akan tertanam jiwa religius di dalam 

diri anak karena sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang 

                                                      
46 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 37/W/23-3/2017. 
47 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 38/W/23-3/2017. 
48 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 39/W/23-3/2017. 
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itulah yang akan menjadi kebiasaan dan akan melekat pada diri 

anak. 

Pemaparan adik fadila mengenai kegiatan apa saja yang ada di SD 

Ma’arif adalah sebagai berikut: 

“Kegiatan yang ada di sini yang berkaitan dengan pembiasaan 
adalah shalat, hafalan-hafalan. Untuk kegiatan yang lain juga ada 

lomba, pramuka, latihan hadroh setiap hari rabu, kegiatan olahraga 

seperti voli dan futsal, nari, dan setiap les juga ada hafalan-

hafalan..49 

 

Pemaparan adik Deva tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SD 

Ma’arif yaitu: 

“kegiatan dalam bentuk keagamaan hadroh, tahlil, dan ngaji. 

Sedangkan kegiatan yang lain adalah tari, pramuka, kegiatan 

olahraga voli dan futsal.di sini juga ada kegiatan amal jum’at.”50 

 

Kegiatan yang ada di SD Ma’arif menurut adik Rizki adalah: 
“untuk kegiatan ekstra seperti nari, pramuka,voli, dan futsal. Selain 

itu juga ada dalam bidang keagamaan termasuk hadroh, ngaji, 

shalat, hafalan surat pendek sebelum pembelajaran dimulai dan 

sa’at les juga ada hafalan surat pendek.”51 

 

Hasil wawancara dengan adik fadila, adik deva, dan adik rizki 

dapat diketahui bahwa ada berbagai kegiatan yang ada di SD 

Ma’arif diantaranya adalah kegiatan pembiasaan shalat dan hafalan 

surat-surat pendek. Sedangkan kegiatan lain ada voli, futsal, nari, 

latihan hadroh setiap hari rabu, amal jum’at, dan ekstra pramuka. 

Dengan adanya pembiasaan shalat dan ngaji yang diterapkan di SD 

                                                      
49 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 40/W/23-3/2017. 
50 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 41/W/23-3/2017. 
51 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 42/W/23-3/2017. 
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Ma’arif bisa membentuk karakter siswa yang religius dan 

bertanggung jawab.  

Berikut pemaparan Adik Fadila terkait manfaat adanya kegiatan-

kegiatan di sekolah yaitu: 

“Dengan adanya kegiata-kegiatan tersebut bisa mengetahui banyak 

hal, menjadi pintar, berwawasan luas, pengetahuan ilmu agama 

semakin meningkat.”52 

 

Adik Deva juga menambahkan tentang manfaat adanya kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain: 

“Kita bisa mengetahui banyak hal diantaranya dengan pembiasaan 

shalat dan ngaji kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dengan 

adanya ekstra pramuka kita juga bisa menjadi anak yang disiplin 

dan bertanggung jawab serta kegiatan-kegiatan yang lain juga dapat 

menambah wawasan kita.”53 

 

Manfaat dari berbagai kegiatan yang ada di SD Ma’arif Ponorogo 

menurut Adik Rizki yaitu: 

“Dengan adanya berbagai kegiatan yang ada di sekolah menambah 

wawasan, menumbuhkan rasa kebersamaan, pengetahuan tentang 

agama bertambah.”54 

 

Hasil wawancara dengan adik fadila, adik deva dan adik rizki 

dapat diketahui manfaat dari kegiatan-kegiatan yang ada Di SD ini 

diantaranya dengan adanya kegiatan pembiasaan shalat dan ngaji 

siswa bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, pengetahuan tentang 

ilmu agama meningkat, sedangkan kegiatan pramuka bisa 

                                                      
52 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 43/W/23-3/2017. 
53 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 44/W/23-3/2017. 
54 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 45/W/23-3/2017. 
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menjadikan siswa disiplin dan bertanggung jawab, kegiatan olahraga 

seperti voli, futsal bisa menumbuhkan rasa kebersamaan antar 

sesama teman. 

2. Metode Pembentukan Karakter Kedisiplinan Siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo. 

       Disiplin ialah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan dapat dilakukan dan 

diajarkan kepada siswa di sekolah maupun di rumah dengan cara membuat 

semacam peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak.55 

       Disiplin sangat penting artinya bagi anak. Oleh karena itu, disiplin 

harus dibentuk secara terus-menerus kepada anak. Peraturan untuk 

menanamkan kedisiplinan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan di 

sekolah seperti yang dijelaskan oleh bapak kharis mengenai kegiatan yang 

dapat membentuk karakter kedisiplinan siswa antara lain  

“Dapat dilakukan dengan berbagai bentuk perilaku melalui peraturan 

tata tertib dan kegiatan sehari hari, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. SD Ma’arif menerapkan beberapa disiplin antara lain: 

disiplin waktu, disiplin sikap, disiplin dalam menaati peraturan, dan 

disiplin beribadah. Disiplin waktu contohnya adalah pulang pergi ke 

sekolah dengan tepat waktu. Disiplin menaati peraturan contohnya 

berseragam sesuai ketentuan, meletakkan sepatu di rak, disiplin sikap 

contohnya adalah menghormati guru, menghargai teman, dan 

menyikapi slogan slogan motivasi yang ada. Disiplin ibadah meliputi 

pelaksanaan sholat dzuha secara berjamaah, tartil al qur’an dan 

                                                      
55 Muhammad Fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, 

192. 
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melaksanakan sholat dzuhur berjamaah, hal tersebut semua dilakukan 

dalam rangka membentuk kedisiplnan siswa SD Maarif Ponorogo”.56 
 

Penjelasan tersebut dipertegas oleh Ibu Nisa’ mengungkapkan : 

“Dengan disiplin waktu dan disiplin beribadah. Disiplin waktu misalnya 

datang ke sekolah tepat waktu,sedangkan disiplin beribadah yaitu 

pelaksanaan shalat berjama’ah dengan terib dan rapi.”57 

 

  Hasil wawancara dengan bapak kharis dan ibu Nisa’ dapat 

diketahui bahwa dengan adanya penerapan tentang kedisiplinan di 

sekolah misalnya disiplin waktu: datang ke sekolah tepat waktu, 

disiplin sikap dengan menghormati guru, disiplin menaati tata tertib 

yang ada dapat membentuk karakter siswa. Dari beberapa kegiatan 

yang dilakukan untuk membentuk karakter kedisiplinan, juga terdapat 

berbagai cara yang dilakukan sekolah dalam membentuk karakter 

kedisiplinan tersebut. Berikut pemaparan dari bapak kharis 

“Cara yang dapat dilakukan sekolah dalam membentuk karakter 

kedisiplinan siswa dapat dilakukan dengan berbagai  metode, antara 

lain metode pengajaran, metode keteladanan, pembiasaan, teguran dan 

peringatan kepada siswa siswi SD Ma’arif Ponorogo, dengan adanya 

metode pembentukan karakter kedisiplinan yang kami lakukan 

diharapkan siswa siswi akan disiplin dengan sendirinya sehingga 

tercipta lingkungan sekolah yang harmonis dan kondusif”.58 

 

Pendapat lain juga dipertegas oleh bapak Hamdan terkait cara 

sekolah dalam membentuk karakter kedisiplinan siswa yaitu: 

“Dibentuk melalui pembiasaan dan keteladanan. misalnya saat 

pelaksanaan shalat dhuha berjamaah yang diikuti oleh beberapa guru 
                                                      

56 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 46/W/05-4/2017. 
57 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 48/W/05-4/2017. 
58 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 46/W/05-4/2017. 
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dan siswa di masjid siswa berbaris rapi, jika ada sof barisan shalat 

depan yang belum terisi langsung ditempati.”59 

 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh ibu Nisa’ sebagai berikut: 

“Melalui pembiasaan yang ada di SD Ma’arif dan keteladanan, serta 
peraturaan-peraturan yang ada”.60 

 

  Hasil wawancara dengan bapak Kharis, bapak Hamdan dan 

Ibu Nisa’ diketahui bahwa ada berbagai cara yang dilakukan sekolah 

dalam membentuk karakter kedisiplinan siswa diantaranya dengan 

metode pembiasaan dan keteladanan. Pembiasaan misalnya dengan 

meletakkan sepatu di rak sebelum masuk kelas yang dilakukan setiap 

pagi, saat pelaksanaan shalat berjama’ah siswa berbaris rapi. Jadi 

metode yang diterapkan di sekolah mempunyai dampak positif bagi 

peserta didik. 

Hal ini kemudian dibuktikan dengan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada 03 April 2017 sebagai berikut: 

Pada  hari senin saya datang ke SD Ma’arif Ponorogo untuk melihat 

siswa saat akan melaksanakan upacara bendera. Sebelum upaca 

dimulai mereka membentuk barisan. Seluruh siswa berbaris dengan 

rapi dan berseragam lengkap. Saat upacara dimulai semua siswa tidak 

ada yang ramai dan juga tidak ada yang terlambat datang Ya mungkin 

masih ada sebagian siswa kelas satu dan dua yang masih agak sulit 

diatur, akan tetapi untuk kelas atas sudah bagus. Setelah selesai 

upacara mereka masuk kelas. Sebelum masuk kelas sepatu dilepas dan 

diletakkan di rak sepatu. Itu salah satu bentuk tata tertib tyang ada di 

SD Ma’arif Ponorogo dan alhamdulillah kebiasaan melepas dan 
meletakkan sepatu di rak sudah tertanam dalam diri siswa. Setelah 

masuk kelas guru memulai pembelajaran. Saat guru menerangkan 

                                                      
59 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 47/W/05-4/2017. 
60 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 48/W/05-4/2017. 
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materi siswa memperhatikan dan tidak ada yang ramai. Setelah itu 

siswa diberi tugas dan semua siswa mengerjakannya Tiba pukul 12.00 

siswa sudah mulai antri untuk berwudhu setelah selesai wudhu salah 

satu siswa laki-laki adzan. Lalu siap-siap untuk shalat. Sebelum shalat, 

imam memperingatkan untuk memenuhi barisan yang depan terlebih 

dahulu dan Sof barisan shalat menjadi rapi.61 

 

Namun dari berbagai cara yang sudah dilakukan sekolah terdapat 

kendala yang dialami dan usaha yang dilakukan dalam membentuk karakter 

kedisiplinan. Berikut pemaparan dari bapak hamdan: 

“Ada sebagian siswa yang masih sak karepe dewe misalnya saat 

upacara bendera mereka sudah berbaris rapi akan tetapi mereka selalu 

ramai sendiri dan asyik ngobrol dengan temannya. Upaya yang 

dilakukan yaitu tetap mengarahkan siswa untuk mematuhi tata tertib 

yang ada di SD Ma’arif Ponorogo.”62 

 

Penjelasan tersebut dipertegas oleh bapak Kharis yaitu: 

 

“Kendalanya adalah jika seorang guru tidak mau menerapkan disiplin 

dengan baik maka siswa mungkin kurang termotivasi dan suasana 

belajar menjadi kurang kondusif untuk mencapai prestasi belajar 

siswa. Upaya sekolah dalam mengatasi kendala tersebut dapat 

dilakukan melalui disiplin preventif, dan disiplin korektif. Disiplin 

prefentif adalah upaya menggerakkan siswa mengikuti dan mematuhi 

peraturan yang berlaku,sedangkan disiplin korektif adalah upaya 

mengarahkan siswa untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku di 

SD Maarif Ponorogo.”63 

 

  Wawancara dengan bapak Hamdan dan bapak Kharis dapat 

diketahui bahwasannya dalam membentuk karakter disiplin siswa juga 

terdapat kendala diantaranya ada siswa yang perilakunya masih 

kurang baik dan sak karepe dewe. Yang dilakukan guru adalah tetap 

                                                      
61 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, koding: 04/O/03-IV/2017. 
62 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 47/W/05-4/2017. 
63 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 46/W/05-4/2017. 
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mengarahkan siswanya untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. 

Menyikapi sebagian siswa ada yang melanggar tata tertib sekolah 

adalah dengan memberikan hukuman/sanksi pada mereka. Berikut 

pemaparan bapak kharis: 

“Hal-hal yang kami lakukan biasanya bertahap, mulai sanksi yang 

ringan sampai sanksi berat. Berikut yang kami lakukan terhadap 

siswa yang melanggar peraturan. Pertama dilakukan dengan cara 

teguran secara lisan/ tertulis bagi yang melakukan pelanggaran 

ringan terhadap ketentuan sekolah yang ringan, memudian yang 

kami lakukan adalah pemberian tugas yang bersifat mendidik, 

misalnya membuat rangkuman buku tertentu, menghafal surat surat 

pendek tertentu, melaporkan secara lisan/ tertulis kepada orang tua 

siswa tentang pelanggaran yang dilakukan oleh putra putrinya. Hal 

terakir yang kami lakukan jika memang sudah fatal kesalahnnya, 

adalah memanggil secara lisan/ tertulis yang bersangkutan beserta 

orangtuanya agar yang bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran 

yang telah di perbuatnya”.64 

 

  Hasil wawancara dengan bapak Kharis mengenai siswa 

yang melanggar tata tertib sekolah yaitu jika ada siswa yang 

melanggar tata tertib sekolah sebaiknya diperingatkan saja. Apabila 

siswa tersebut mengulanginya memberi sanksi yang ringan apabila 

masih melakukan kesalahan yang sama dan sudah fatal maka guru 

berhak memanggil kedua orangtuanya untuk terkait dengan 

pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya. Hal tersebut dilakukan 

oleh sekolah agar siswa mempunyai kepribadian yang baik. 

Dalam membentuk karakter kedisiplinan siswa terdapat tujuan dan 

manfaat. Berikut pemaparan dari Ibu Nisa’ : 
                                                      

64 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 46/W/05-4/2017. 
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“Mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang 

merupakan persiapan bagi masa dewasa, membantu siswa 

memahami dan melatih siswa beradaptasi dengan lingkungan”.65 

 

Pendapat serupa juga disampaikan oleh bapak Hamdan yaitu sebagai 

berikut: 

“Terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, mendorong siswa 

agar dapat melakukan yang baik dan benar, membantu siswa 

memahami dan melatih siswa beradaptasi dengan lingkungan”.66 

 

Bapak Kharis juga menambahkan tentang tujuan dan manfaat 

pembentukan karakter kedisiplinan diantaranya: 

“Memberi dukungan terhadap terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang, mendorong siswa agar dapat melakukan yang baik 

dan benar, membantu siswa memahami dan melatih siswa 

beradaptasi dengan lingkungan. Adapun manfaatnya adalah siswa 

akan tumbuh menjadi pribadi yang peka/ berperasaan halus dan 

percaya pada orang lain, menjadikan siswa siswi memiliki rasa 

kepedulian terhadap orang lain, siswa memiliki pola hidup yang 

taratur dan mampu mengelola waktu dengan baik, menumbuhkan 

ketenangan, rasa percaya diri, menumbuhkan kemandirian, 

keakraban serta menimbulkan kepatuhan terhadap norma yang 

berlaku di sekolah maupun di masyarakat”.67 

 

 Hasil wawancara dengan Ibu Nisa’, Bapak Hamdan, dan 

Bapak Kharis dapat diketahui bahwa tujuan dan manfaat 

pembentukan karakter kedisiplinan siswa antara lain Mengarahkan 

anak agar mereka belajar mengenai hal-hal baik yang merupakan 

persiapan bagi masa dewasa, mendorong siswa agar dapat melakukan 

yang baik dan benar, membantu siswa memahami dan melatih siswa 

                                                      
65 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 48/W/05-4/2017. 
66 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 47/W/05-4/2017. 
67 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, koding: 46/W/05-4/2017. 
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beradaptasi dengan lingkungan, siswa memiliki pola hidup yang 

taratur dan mampu mengelola waktu dengan baik, menumbuhkan 

ketenangan, rasa percaya diri, menumbuhkan kemandirian, keakraban 

serta menimbulkan kepatuhan terhadap norma yang berlaku di 

sekolah maupun di masyarakat. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Metode Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo. 

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, 

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

YME.1   

Karakter tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Maka dari itu, seorang pendidik dituntut untuk bisa menanamkan karakter 

tanggung jawab pada setiap siswa. Cara sekolah menanamkan karakter tanggung 

jawab kepada siswanya dengan metode pembiasaan. 

Di SD Ma’arif Ponorogo terdapat berbagai kegiatan yang dapat 

membentuk karakter tanggung jawab siswa salah satunya adalah seperti yang 

dikatakan oleh bapak kepala sekolah yaitu dengan pembiasaan. Sebagaimana 

yang tertuang dalam “Manajemen Pendidikan Karakter” oleh E Mulyasa bahwa, 

metode pembiasaan dikenal dengan istilah operan conditioning yaitu 

mengajarkan peserta didik untuk membiasakan perilaku terpuji, disiplin, giat 

                                                      
1 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi secara Terpadu di 

Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat, 42. 
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belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab atas setiap tugas yang 

telah diberikan.2 Jadi pembiasaan yang diterapkan di SD Ma’arif Ponorogo 

mempunyai dampak positif  bagi peserta didik. 

Pembiasaan yang ada di SD Ma’arif Ponorogo diantaranya pembiasaan 

shalat dhuha dan dhuhur berjama’ah, piket kelas, pembiasaan berjabat tangan 

dengan guru sesudah melaksanakan shalat dhuha,  

Berdasarkan penggalian data dapat diketahui ada beberapa kiat kepala 

sekolah dalam membentuk karakter tanggung jawab personal siswa yaitu antara 

lain dengan pemberian tugas individu dan piket. Sebagaimana yang tertuang 

dalam “Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan” oleh Mohammad Mustari 

bahwa ciri-ciri anak yang bertanggung jawab adalah memlih jalan lurus, menjaga 

kehormatan diri, selalu waspada, memiliki komitmen pada tugasnya, menepati 

janji.3 Pemberian tugas individu setiap hari kepada peserta didik dilakukan 

secara rutin. Karena dari pemberian tugas individu maka tanggung jawab 

personal siswa  akan terbentuk secara langsung. Selain pemberian tugas individu 

kepada peserta didik guru juga memberikan tanggung jawab personal kepada 

peserta didik berupa tugas piket yang mejadi tanggung jawab personal peserta 

didik yang harus dikerjakan peserta didik setiap hari. Dari pemberian tanggung 

jawab personal di sekolah maka secara langsung tanggung jawab personal akan 

terbentuk dari dalam diri peserta didik masing-masing dan peserta didik mampu 

                                                      
2 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter , 166. 
3 Mohammad Mustari, Nilai-nilai karakter:Refleksi Untuk Pendidikan,20. 
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mengaplikasikannya di sekolah maupun di rumah.  Sebagaimana dijelaskan oleh 

Ibu Tari :  

“Untuk membentuk karakter tanggung jawab personal siswa dengan 

pemberian tugas individu dan tugas piket. Dengan adanya tugas 

tersebut siswa bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan 

seumpama tidak mengerjakan ada sangsi dari gurunya”. 
 

Selain karakter tanggung jawab personal siswa, di SD Ma’arif 

Ponorogo juga membentuk karakter tanggung jawab siswa kepada Tuhan. 

Berdasarkan penggalian data dapat diketahui bahwa dalam membentuk karakter 

tanggung jawab siswa kepada Tuhan adalah melalui pembiasaan. Sebagaimana 

yang tertuang dalam “Manajemen Pendidikan Karakter” oleh E Mulyasa bahwa 

Metode pembiasaan ini perlu diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan 

karakter. Misalnya dalam pembiasaan di sekolah membiasakan anak shalat, 

lebih-lebih dilakukan secara berjama’ah itu penting, karena banyak dijumpai 

orang berbuat dan berperilaku hanya karena kebiasaan semata.4 Sebagaimana 

yang dijelaskan oleh bapak hamdan : 

“Menurut saya secara dhohir melalui pembiasaan shalat berjama’ah , 
hafalan–hafalan. Dalam praktik keseharian menekankan kepada anak 

tentang kejujuran, kedisiplinan dan akhlakul karimah. Itu termasuk cara 

dalam membentuk karakter tanggung jawab siswa kepada Tuhan”. 

 

Di SD Ma’arif Ponorogo menerapkan pembiasaan yang berbasis 

keagamaan. Setiap pagi jam 06.30 WIB siswa berkumpul di masjid untuk shalat 

dhuha berjama’ah. Itu dilakukukan setiap hari. setelah selesai mereka masuk 

kelas dan sebelum pembelajaran dimulai siswa menghafalkan surat-surat pendek. 

                                                      
4 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter ,166. 
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Pembiasaan tersebut bisa tertanam dalam diri siswa karena semua guru di SD 

Ma’arif Ponorogo sangat antusias dalam menanamkan karakter pada siswa 

terutama karakter tanggung jawab. Guru memberi contoh dan teladan yang baik 

kepada siswanya. Misalnya saat pelaksanaan shalat dhuha guru tidak hanya 

menyuruh siswa untuk segera mengambil air wudhu dan persiapan shalat, akan 

tetapi semua guru juga melakukannya. 

Selain tanggung jawab personal dan tanggung jawab siswa kepada 

Tuhan, sekolah juga mampu menanamkan nilai karakter tanggung jawab sosial 

kepada siswanya. Hal tersebut terlihat saat saya datang ke SD Ma’arif Ponorogo 

pada hari Jum’at. Sebelum pembelajaran guru masuk kelas membawa kotak amal 

dan semua siswa terlihat senang sekali menyisihkan sebagian uang jajannya 

untuk beramal. Amal tersebut dilakukan setiap hari jumat tujuannya adalah untuk 

menolong orang yang membutuhkan. Sebagaimana yang tertuang dalam 

“Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, “Ilmiah 

Psikologi Agama” oleh Shabri Shaleh Anwar bahwa salah satu bentuk tanggung 

jawab sosial itu adalah saling tolong menolong dalam kebaikan, saling 

menasehati.5 

Orang yang mempunyai rasa tanggung jawab sosial memiliki kesadaran 

sosial dan sangat peduli pada orang lain. ia juga memiliki kepekaan antar pribadi 

dan dapat menerima orang lain, serta dapat menggunakan bakatnya demi 

                                                      
5 Shabri Shaleh Anwar, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi Agama, 

“Ilmiah Psikologi Agama , 18. 
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kebaikan bersama, tidak hanya demi dirinya sendiri. Orang yang tidak 

mempunyai tanggung jawab sosial akan menunjukkan sikap anti sosial, 

bertindak sewenang-wenang pada orang lain, dan memanfaatkan orang lain.6  

Pembentukan karakter tanggung jawab sosial di SD Ma’arif Ponorogo 

sangat penting diterapkan tujuannya ialah agar siswa mampu hidup di dalam 

masyarakat, menghargai teman dan mempunyai sikap peduli terhadap orang lain. 

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu tari: 

“Menurut saya agar anak mempunyai jiwa sosial yang tinggi serta 

memiliki solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat, dan siswa juga 

mampu bertoleransi dengan temannya.” 

 

Selain amal jumat, di SD Ma’arif Ponorogo juga mengadakan santunan 

anak yatim setiap tanggal 10 muharram dan juga kegiatan bakti sosial. Kemarin 

saya juga melihat saat pembelajaran di kelas ada salah satu teman yang lagi sakit 

kemudian secara spontan temannya langsung membawanya ke UKS. Dari hal-

hal seperti itu dapat kita ketahui bahwa penanaman tanggung jawab sosial 

kepada siswa sudah mulai terbentuk. Antusias dari para guru sangat tinggi dalam 

membentuk karakter siswanya.  

B. Metode Pembentukan Karakter Kedisiplinan Siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo. 

       Disiplin ialah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. Kedisiplinan dapat dilakukan dan diajarkan 

                                                      
6Hamzah B Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, 79. 
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kepada anak di sekolah maupun di rumah dengan cara membuat semacam 

peraturan atau tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap anak.7 

Peraturan untuk menanamkan kedisiplinan dapat dilakukan melalui 

kegiatan-kegiatan yang ada di SD Ma’arif Ponorogo siswa datang ke sekolah 

tepat waktu, berseragam lengkap, menghormati guru sebagaimana yang tertuang 

dalam “Manajemen Pengajaran secara Manusiawi” oleh Suharsimi Arikunto  

bahwa Ketepatan datang di sekolah, mendengarkan bunyi bel sebagai salah satu 

bentuk peraturan untuk masuk dan keluar kelas dalam kehidupan di sekolah, 

merupakan contoh bentuk kedisiplinan baru yang mempunyai corak, sifat dan 

daya laku yang berbeda dengan peraturan di dalam keluarga.8 

Setiap hari siswa SD Ma’arif Ponorogo datang ke sekolah tepat waktu 

karena sebelum masuk kelas ada pembiasaan shalat dhuha berjama’ah di masjid, 

siswa juga selalu berseragam lengkap meskipun masalah kerapian ada beberapa 

siswa yang masih kurang rapi akan tetapi siswa sudah menunjukkan perilaku 

disiplin. Dan saat pembelajaran di kelas siswa sangat memperhatikan apa yang 

diterangkan oleh gurunya sehingga saat ada tugas siswa dapat 

menyelesaikannya. 

Dalam membentuk karakter disiplin pada siswa pastilah ada kendala yang 

dialami pihak sekolah. Maka dari itu ada upaya yang dilakukan pihak sekolah 

                                                      
7 Muhammad Fadlillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini, 192. 
8 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran secara Manusiawi , 118-119. 
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untuk mengatasi kendala tersebut sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh bapak 

kharis yaitu: 

“Melalui disiplin preventif, dan disiplin korektif. Disiplin preventif adalah 

upaya menggerakkan siswa mengikuti dan mematuhi peraturan yang 

berlaku,sedangkan disiplin korektif adalah upaya mengarahkan siswa 

untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku di SD Ma’arif Ponorogo.” 

 

Kedua fungsi disiplin tersebut adalah sebagai bentuk upaya sekolah dalam 

mengatasi kendala yang dialami. Disiplin preventif adalah usaha menggerakkan 

agar semua siswa mematuhi peraturan yang ada di SD Ma’arif Ponorogo 

misalnya dengan guru memberikan contoh berseragam dan berpakaian rapi, 

datang tepat waktu. Dengan begitu siswa akan mencontoh gurunya. Sedangkan 

disiplin korektif adalah upaya pengarahan untuk tetap mematuhi peraturan yang 

sudah ada/berlaku di SD Ma’arif Ponorogo. Dengan adanya kedua upaya di atas 

diharapkan seluruh siswa yang ada di SD Ma’arif Ponorogo mampu 

meningkatkan karakter disiplinnya. 

 Peraturan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah wajib dipatuhi oleh semua 

siswa. Jika ada anak yang melanggar tata tertib yang ada akan diberi hukuman. 

hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari 

pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hukuman yang diberikan 

bertahap sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh bapak kharis terkait dengan 

bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib: 

“Hal-hal yang kami lakukan biasanya bertahap, mulai sanksi yang ringan 

sampai sanksi berat. Berikut yang kami lakukan terhadap siswa yang 

melanggar peraturan. Pertama dilakukan dengan cara teguran secara lisan/ 

tertulis bagi yang melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan 
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sekolah yang ringan, memudian yang kami lakukan adalah pemberian 

tugas yang bersifat mendidik, misalnya membuat rangkuman buku 

tertentu, menghafal surat surat pendek tertentu, melaporkan secara lisan/ 

tertulis kepada orang tua siswa tentang pelanggaran yang dilakukan oleh 

putra putrinya. Hal terakir yang kami lakukan jika memang sudah fatal 

kesalahnnya, adalah memanggil secara lisan/ tertulis yang bersangkutan 

beserta orangtuanya agar yang bersangkutan tidak mengulangi 

pelanggaran yang telah di perbuatnya”. 

 

Hukuman yang diberikan oleh pihak sekolah di SD Ma’arif Ponorogo 

sistemnya bertahap dan sesuai dengan bentuk kesalahan yang diperbuat oleh 

siswa. Jika siswa terlambat datang ke sekolah diperingatkan terlebih dahulu, dan 

seumpama sudah diperingatkan secara lisan akan tetapi masih melakukannya 

diberi tugas untuk menghafalkan surat-surat pendek atau merangkum buku 

pelajaran. Dan jika masih melakukan dengan kesalahan yang sama dan tidak bisa 

diperingatkan lagi pihak sekolah memanggil kedua orang tua beserta yang 

bersangkutan supaya orang tua tahu apa yang sudah dilakukan oleh anaknya. 

Pemberian hukuman oleh pihak sekolah kepada siswa tidak hanya 

menjadikan siswa kapok dan tidak akan mengulanginya lagi, akan tetapi 

hukuman yang diberikan di sekolah adalah untuk menghalangi dan untuk 

mendidik siswanya supaya menjadi yang lebih baik sebagaimana yang tertuang 

dalam “Perkembangan Anak, terj. Meitasari Tjandrasa “ oleh Elizabeth B 

Hurlock bahwa fungsi hukuman adalah  menghalangi. Hukuman menghalangi 

pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat  Fungsi kedua dari 

hukuman adalah mendidik. Sebelum anak mengerti peraturan, mereka dapat 

belajar bahwa tindakan tertentu benar dan yang lain salah dengan mendapat 
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hukuman karena melakukan tindakan yang salah dan tidak menerima hukuman 

bila mereka melakukan  tindakan yang diperbolehkan.9  

Dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang ada di SD Ma’arif 

Ponorogo diharapkan seluruh siswa mempunyai sikap disiplin mulai dari disiplin 

sikap, disiplin waktu, dan disiplin beribadah. Karena dengan adanya peraturan di 

sekolah siswa dapat mengerti apa saja yang boleh dilakukan dan yang tidak 

boleh dilakukan selama di sekolah sebagaimana yang tertuang dalam “Character 

Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & 

Pembentukan Karakter Bangsa” oleh Ngainun Naim bahwa manfaat kedisiplinan 

bagi siswa adalah disiplin memberi anak rasa aman dengan memberitahukan apa 

yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, disiplin memungkinkan anak 

hidup menurut nilai-nilai tertentu yang berlaku di masyarakat, dengan disiplin 

anak belajar bersikap menurut cara yang akan mendatangkan pujian yang akan 

ditafsirkan anak sebagai tanda kasih sayang dan penerimaan, disiplin yang sesuai 

dengan perkembangan anak berfungsi sebagai pendorong ego yang membuat 

anak mencapai apa yang diharapkan darinya. 10 

Disiplin sangat penting bagi siswa. Pembentukan karakter kedisiplinan 

siswa yang ada di SD Ma’arif Ponorogo sangat diutamakan karena selain siswa 

diajarkan bagaimana bertanggung jawab siswa juga diajari bagaimana bersikap 

terhadap orang lain, berbicara sopan dengan guru/orang yang lebih tua, dapat 

                                                      
9 Elizabeth B Hurlock, Perkembangan Anak..., 84. 
10 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran…,145. 



107 

 

 

 

menghargai waktu supaya perbuatan siswa tidak menyimpang dari peraturan-

peraturan yang sudah diterapkan di sekolah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian di lapangan dan dibandingkan dengan teori yang 

peneliti dapatkan, maka kesimpulan peneliti adalah: 

1. Pembentukan karakter tanggung jawab siswa di SD Ma’arif Ponorogo 

dilakukan melalui metode pembiasaan seperti sholat dhuha dan shalat dhuhur 

berjama’ah, hafalan surat-surat pendek, kegiatan amal jum’at, bakti sosial, dan 

kegiatan yatiman yang dilaksanakan setiap tanggal 10 muharram.  

2. Pembentukan karakter kedisiplinan siswa di SD Ma’arif Ponorogo dilakukan 

melalui keteladanan seperti datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah 

pada tempatnya, meletakkan sepatu di rak sebelum masuk kelas, menghormati 

guru, berseragam lengkap sesuai ketentuan, masuk kelas mengucapkan salam.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Hasil dari pembentukan karakter tanggung jawab dan kedisiplinan siswa telah 

berjalan baik dengan hasil yang maksimal, hendaknya guru meningkatkan 

dengan selalu membimbing peserta didik dengan baik.  
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2. Bagi Peserta Didik  

Hendaknya peserta didik mempertahankan karakter tanggung jawab dan 

kedisiplinan yang sudah tertanam pada diri mereka dan bisa menerapkannya 

di dalam kehidupan sehari- hari. 

3. Bagi Peneliti yang Akan Datang  

Hendaknya bagi peneliti yang akan datang dapat mengembangkan hasil 

penelitian ini dengan perspektif lainnya, sehingga hasilnya dapat 

memverifikasi hal lainnya. 

 

 



 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Ali, Zainuddin. Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 2010. 

 

Anwar, Shabri Shaleh, “Tanggung Jawab Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi 
Agama”. Ilmiah Psikologi Agama, 2014. 

 

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Pengajaran secara Manusiawi. Jakarta: Rineka 

Cipta,1993. 

 

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Rineka cipta, 

2008.  

 

Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Pers, 2012. 

 

Emzir. Metodlogi Penelitian Kualitatif Analisis Data . Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2010. 

 

Fadlillah, Muhammad & Lilif Mualifatu Khorida. Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013. 

 

Ghony, M. Djunaidi dan Almanshur Fauzan. Metode Penelitian Kualitatif. Yogjakarta: 

Ar-ruzz Media, 2012. 

 

Gunawan, Heri. Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi. Bandung: Alvabeta, 

2014. 

 

Halili, Prioko, Dwi Sanu. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SD/MI. Jakarta: Haka 

MJ, 2009.  

 

Harlina Siti, Hasdin dan Firmansyah Arif.”Penerapan Metode Pemberian Tugas Untuk 

Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab dalam Pembelajaran PKn di Kelas III SDN 

Baho Makmur. “Jurnal Kreatif Tadulako Online, No. 1, 5-6. 

 

Hidayatullah, M Furqon. Pendidikan Karakter  Membangun Peradaban Bangsa 

.Surakarta: Yuma Pustaka, 2010. 

 

Hurlock, Elizabeth B. Perkembangan Anak, terj. Meitasari Tjandrasa. Jakarta: 

Erlangga, 1999. 

 



 
 

 

Kurniawan, Syamsul.Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinyasecara 

Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, PerguruanTinggi, dan Masyarakat. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013. 

 

Mahbubi,M.Pendidikan Karakter: Implementasi Aswaja sebagai NilaiPendidikan 

Karakter.Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012. 

 

Majid, Abdul. Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2013. 

 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2000. 

 

Mudyaharjo, Redja. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001. 

 

Mulyasa, E. Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013. 

 

Mulyasa, E. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007. 

 

 Munir, Abdullah. Pendidikan Karakter. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2010. 

 

 Mustari, Mohamad. Nilai Karakter: Refleksi untuk Pendidikan. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014. 

 

Naim, Ngainun. Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam 

Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa. Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media,2012. 

 

 Notowidagdo, Rohiman. Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996. 

 

  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

 

Prihatin, Eka. Manajemen Peserta Didik. Bandung: Alfabeta, 2011. 

Saleh, Akh Muwafik. Membangun Karakter dengan Hati Nurani: PendidikanKarakter 

untuk Generasi Bangsa. Jakarta: Erlangga, 2012. 

 

Sangadji, Mamang Etta dan Sopiah. Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian. Yogyakarta: Andi Pers,2010. 

 

Saptono. Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter: Wawasan, Strategi, danLangkah 

Praktik.Salatiga: Erlangga, 2011. 



 
 

 

 

Schaefer, Charles. Bagaimana Mendidik dan Mendisiplinkan Anak. Jakarta: Restu 

Agung, 2003. 

 

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. 

Bandung: Alfabeta, 2013. 

 

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta, 2013. 

 

Sukmadinata, Nana Syaodih. Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: 

PT.Remaja Rosdakarya, 2005. 

 

Tu’u, Tulus. Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa . Jakarta: Grasindo, 

2004. 

 

Uno, B Hamzah.  Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2008. 

 

Wahyu, Ramdani. Ilmu Budaya Dasar. Bandung: Pustaka Setia, 2008. 

 

Wibowo, Agus. Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014. 

 

Wiyani, Novan Ardy. Bina Karakter Anak Usia Dini. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013. 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Anik Indah Rahmawati dilahirkan pada 23 Januari 1994 di Sukosari Kauman 

Ponorogo, putri pertama dari pasangan Bapak Boyadi dan Ibu Sulastri. Pendidikan 

dimulai dari TK Dharma Wanita Sukosari Kauman Ponorogo ditamatkan pada tahun 

2000, Melanjutkan pendidikan di SDN Sukosari Kauman Ponorogo yang ditamatkan 

pada tahun 2006. 

Pendidikan berikutnya dijalani di MTsN Kauman Ponorogo ditamatkan pada 

tahun 2009 dan MA Walisongo Ngabar Ponorogo ditamatkan pada tahun 2013. 

Kemudian tahun 2013 melanjutkan pendidikan  ke Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, dengan mengambil jurusan Tarbiyah Program Studi 

S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sampai sekarang.  

 



 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini  

Nama  : Anik Indah Rahmawati 

NIM  : 210613115 

Jurusan  : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 

 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah 

benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan 

tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya 

sendiri. 

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, 

maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

Ponorogo,   Juni 2017 

Yang Membuat Pernyataan 

 

 

ANIK INDAH R 



 

 

 

 Lampiran 02 

JADWAL WAWANCARA 

No Tanggal Dan 

Informan 

Kode Waktu Topik Wawancara Tempat 

Wawancara 

1 20 Maret 2017 01/W/20-3/2017 10.20 WIB Pembentukan karakter  Ruang Kepala 

Sekolah  

2 20 Maret 2017 02/W/20-3/2017 11.30 WIB Pembentukan Karakter Ruang Guru  

3 20 Maret 2017 03/W/20-3/2017 10.20 WIB Pembentukan karakter Ruang Kepala 

Sekolah 

4 20 Maret 2017 

 

04/W/20-3/2017 11.30 WIB Pembentukan karakter Ruang Guru 

5 20 Maret 2017  05/W/20-3/2017 10.20 WIB Tanggung jawab personal Ruang Kepala 

Sekolah 

6 20 Maret 2017 

 

06/W/20-3/2017 11.30 WIB Tanggung jawab personal Ruang Guru 

7 20 Maret 2017 07/W/20-3/2017 10.20 WIB Kendala tanggung jawab personal Ruang Kepala 



 

 

 

 Sekolah 

8 20 Maret 2017 08/W/20-3/2017 11.20 WIB Kendala tanggung jawab personal Ruang Guru 

9 20 Maret 2017 09/W/20-3/2017 10.20 WIB Kendala tanggung jawab kepada 

Tuhan 

Ruang Kepala 

Sekolah  

10 20 Maret 2017 10/W/20-3/2017 11.30 WIB Kendala tanggung jawab kepada 

Tuhan 

Ruang Guru  

11 20 Maret 2017 

 

11/W/20-3/2017 10.20 WIB Tanggung jawab sosial Ruang Kepala 

sekolah 

12 20 Maret 201 12/W/20-3/2017 11.30 WIB Tanggung jawab sosial Ruang Guru 

13 20 Maret 2017 13/W/20-3/2017 10.20 WIB Kendala tanggung jawab sosial Ruang kepala 

sekolah 

14 20 Maret 2017 

 

14/W/20-3/2017 11.30 WIB Kendala tanggung jawab sosial Ruang Guru 

15 20 Maret 2017 15/W/20-3/2017 11.00 WIB Tanggung jawab personal Ruang Guru 

16 20 Maret 2017 

 

16/W/20-3/2017 10.20 WIB Tanggung jawab kepada Tuhan Ruang Kepala 

Sekolah 

17 23 Maret 2017 

 

17/W/23-3/2017 09.00 WIB Pembentukan karakter Ruang Kelas 

18 23 Maret 2017 18/W/23-3/2017 09.00 WIB Tanggung jawab kepada Tuhan Ruang Kelas 



 

 

 

19 23 Maret 2017 19/W/23-3/2017 09.00 WIB Tanggung jawab sosial Ruang kelas  

20 23 Maret 2017 

 

20/W/23-3/2017 09.15WIB Pembiasaan shalat Ruang Kelas 

21 23 Maret 2017 21/W/23-3/2017 09.15 WIB Pembiasaan shalat Ruang Kelas 

22 23 Maret 2017 21/W/23-3/2017 09.15 WIB Pembiasaan shalat Ruang kelas 

23 23 Maret 2017 

 

23/W/23-3/2017 09.15 WIB Kegiatan rutin sekolah Ruang Kelas 

24 23 Maret 2017 

 

24/W/23-3/2017 09.15 WIB Kegiatan rutin sekolah  Ruang Kelas 

25 23 Maret 2017 

 

25/W/23-3/2017 09.15 WIB Kegiatan rutin sekolah Ruang Kelas 

26 23 Maret 2017 

 

26/W/23-3/2017 09.15 WIB Kegiatan rutin sekolah Ruang Kelas 

27 23 Maret 2017 27/W/23-3/2017 09.10 WIB Kegiatan rutin sekolah Ruang kelas 

28 23 Maret 2017 28/W/23-3/2017 09.15 WIB Kegiatan rutin sekolah Ruang Kelas 

29 24 Maret 2017 

 

29/W/24-3/2017 10.45 WIB Pembentukan karakter  Ruang Kelas 

30 24 Maret 2017 

 

30/W/24-3/2017 10.45 WIB Pembentukan karakter Ruang Kelas 



 

 

 

31 24 Maret 2017 31/W/24-3/2017 11.00 WIB Pembentukan karakter Ruang Kelas 

32 24 Maret 2017 

 

32/W/24-3/2017 11.00 WIB Tanggung jawab personal Ruang Kelas 

33 24 Maret 2017 33/W/24-3/2017 10.45 WIB Kendala tanggung jawab personal Ruang Kelas 

34 24 Maret 2017 

 

34/W/24-3/2017 11.00 WIB Kendala tanggung jawab personal Ruang Kelas 

35 24 Maret 2017 35/W/24-3/2017 10.45 WIB Tanggung jawab kepada Tuhan Ruang Kelas 

36 24 Maret 2017 

 

36/W/24-3/2017 11.00 WIB Tanggung jawab kepada Tuhan Ruang Kelas 

37 24 Maret 2017 

 

37/W/24-3/2017 10.45 WIB Kendala tanggung jawab kepada 

Tuhan 

Ruang Kelas 

38 24 Maret 2017 38/W/24-3/2017 10.45 WIB Karakter tanggung jawab sosial Ruang Kelas 

39 24 Maret 2017 

 

39/W/24-3/2017 10.45 WIB Kendala tanggung jawab sosial Ruang Kelas 

40 24 Maret 2017 

 

40/W/24-3/2017 10.45 WIB Tanggung jawab personal Ruang Kelas 

41 24 Maret 2017 41/W/24-3/2017 11.00 WIB Tanggung jawab personal Ruang Kelas 

42 24 Maret 2017 42/W/24-3/2017 10.45 WIB Tanggung jawab kepada Tuhan Ruang Kelas 

43 24 Maret 2017 43/W/24-3/2017 11.00 WIB Tanggung jawab kepada Tuhan Ruang Kelas 



 

 

 

44 24 Maret 2017 44/W/24-3/2017 10.45 WIB Tanggung jawab sosial Ruang Kelas 

45 24 Maret 2017 45/W/24-3/2017 11.00 WIB Tanggung jawab sosial Ruang Kelas 

46 05 April 2017 46/W/05-4/2017 09.15 WIB Karakter kedisiplinan Ruang kelas  

47 05 April 2017 47/W/05-4/2017 10.00 WIB Karakter kedisiplinan Ruang kelas 

48 05 April 2017 48/W/05-4/2017 11.00 WIB Karakter kedisiplinan Ruang kelas  

 



 

 

 

Lampiran 03 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 01/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Fajar Sambudi, M.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.20 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kepala Sekolah SD Ma’arif Ponorogo 

Topik wawancara  : Pembentukan Karakter 

 

Peneliti  Apa saja kegiatan di sekolah ini untuk membentuk karakter 

siswa? 

Informan  Menurut saya kegiatan untuk membentuk karakter siswa 

yaitu pembiasaan dan kedisiplinan. Misalnya pembiasaan 

keimanan dan ketaqwaan melalui shalat dhuha dan shalat 

dzuhur berjama’ah, hafalan surat pendek, tartil. Sedangkan 

kedisiplinan melalaui kegiatan pramuka. 

Refleksi  Kegiatan pembiasaan dapat membentuk karakter siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 02/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Tari 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.30 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Guru SD Ma’arif Ponorogo 

Topik wawancara  : Pembentukan Karakter 

 

Peneliti  Apa saja kegiatan di sekolah ini untuk membentuk karakter 

siswa? 

Informan  Menurut saya banyak mbak. Mulai dari pembiasaan shalat 

dhuha dan dzuhur berjama’ah dan tartil. Yang kedua yaitu 

kedisiplinan melalui kegiatan pramuka. Serta ada 

DRUMBAND yang mana kegiatan ekstrakurikuler tersebut 

dapat membentuk karakter tanggung jawab siswa. 

Refleksi  Kegiatan pembiasaan dan kedisiplinan dapat membentuk 

karakter siswa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 03/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Nisa’ 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jumat, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Pembentukan Karakter 

 

Peneliti  Apa saja kegiatan di sekolah ini untuk membentuk karakter 

siswa? 

Informan  Kalau menurut saya kegiatan yang ada di sekolah ini dengan 

pembiasaan mbak. Selain pembiasaan sholat dan hafalan 

surat – surat pendek, siswa juga diajari tahlil dan pidato 

setiap hari kamis. Selain itu juga ada kegiatan ekstra 

pramuka, olah raga yang dapat membentuk karakter 

kedisiplinan siswa. 

Refleksi  Kegiatan pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler dapat 

membentuk karakter siswa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 04/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Pembentukan Karakter 

 

Peneliti  Apa saja kegiatan di sekolah ini untuk membentuk karakter 

siswa? 

Informan  kegiatan di SD ini secara keseluruhan dapat membentuk 

karakter siswa. Selain pembiasaan  shalat dan tartil, 

ekstrakurikuler pramuka juga ada yaitu tepat waktu dalam 

setiap kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Refleksi  Pembiasaan shalat dan ekstrakurikuler pramuka dapat 

membentuk karakter siswa. 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 05/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Fajar Sambudi, M.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.20 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Guru SD Ma’arif Ponorogo 

Topik wawancara  : Pembentukan Karakter 

 

Peneliti  Karakter apa saja yang ingin dibentuk di SD ini? 

Informan Karakter yang ingin dibentuk di sini hampir secara 

keseluruhan terutama karakter religius, karena SD ini 

mencetak generasi yang bernuansa islami. Yang kedua 

karakter tanggung jawab, kedisiplinan, percaya diri. 

Refleksi  Karakter yang ingin dibentuk adalah karakter religius, 

tanggung jawab, kedisiplinan dan percaya diri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 06/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Tari 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.30 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Guru SD Ma’arif Ponorogo 

Topik wawancara  : Pembentukan Karakter 

 

Peneliti  Menurut ibu karakter apa saja yang ingin dibentuk di SD 

ini? 

Informan Menekankan kepada anak berperilaku penuh dengan 

tanggung jawab dan karakter religius. Dengan adanya UKS 

di sini anak diharapkan untuk menjadi pandai, terampil, dan 

disiplin. 

Refleksi Dari keterangan tersebut dapat diambil informasi bahwa 

karakter yang ingin dibentuk adalah karakter tanggung 

jawab dan religius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 07/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang kelas 

Topik wawancara  : Pembentukan Karakter 

 

Peneliti  Menurut bapak karakter apa saja yang ingin dibentuk di SD 

ini? 

Informan Membentuk generasi SD M’arif sebagai ahlusunnah wal 

jama’ah, khususnya an-nadliyah. Secara umum mencetak 

generasi yang agamis dan bertanggung jawab. 

Refleksi Dari keterangan tersebut dapat diambil informasi bahwa di 

SD Ma’arif Ponorogo ingin membentuk karakter siswa yang 

religius dan bertanggung jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 08/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Kharis 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang kelas 

Topik wawancara  : Pembentukan Karakter 

 

Peneliti  Menurut bapak karakter apa saja yang ingin dibentuk di SD 

ini? 

Informan Sesuai dengan visi dan misi yang ada di SD Ma’arif ini serta 

menciptakan siswa yang tidak hanya ber IPTEK, akan tetapi 

ber IMTAQ. Misalnya ingin menjadikan siswa yang 

berkepribadian luhur dan mulia. 

Refleksi Membentuk karakter siswa sesuai dengan visi dan misi yang 

ada di SD tersebut. 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   :09/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Fajar Sambudi, M.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017  

Waktu Wawancara   : 10.20 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kepala Sekolah SD Ma’arif Ponorogo 

Topik wawancara  : Tanggung jawab personal 

 

Peneliti Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter 

tanggung jawab personal siswa? 

Informan Yang saya lakukan anak di didik sejak dini agar dia 

mengerti tentang bagaimana bertanggung jawab kepada 

dirinya sendiri, mulai dari  job descriptions kelas, tugas 

harian seperti PR. 

Refleksi   Membentuk karakter tanggung jawab personal siswa 

melalui job descriptions kelas dan pemberian PR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 10/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Tari 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.30 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Guru SD Ma’arif Ponorogo 

Topik wawancara  : Tanggung jawab personal 

 

Peneliti Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter 

tanggung jawab personal siswa? 

Informan Untuk membentuk karakter tanggung jawab personal siswa 

dengan pemberian tugas individu dan tugas piket. Dengan 

adanya tugas tersebut anak bisa bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri, dan seumpama tidak mengerjakan ada sanksi 

dari gurunya. 

Refleksi   Adanya pemberian tugas individu dapat melatih anak untuk 

bertanggung jawab pada dirinya sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 11/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Kharis 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Tanggung jawab personal 

 

Peneliti Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter 

tanggung jawab personal siswa? 

Informan Yang kami lakukan diantaranya selalu memberi tugas 

individu kepada anak untuk melatih kemandirian serta 

tanggung jawabnya sebagai siswa. Seumpama ada sebagian 

anak yang tidak pasti dirinya akan merasa rugi. 

Refleksi  Pemberian tugas individu dapat melatih kemandirian dan 

tanggung jawab kepada dirinya sendiri. 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 12/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Fajar Sambudi, M.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.20 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kepala Sekolah SD Ma’arif Ponorogo 

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab personal 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tangung jawab personal siswa? 

Informan Menurut saya kurang mendapat dukungan dari keluarga. 

Ketika sekolah menanamkan karakter kepada anak terutama 

tanggung jawab kurang di dukung oleh wali murid. 

Refleksi  Kurangnya dukungan dari wali murid . 

 

  



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 13/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Tari 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.30 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Guru SD Ma’arif Ponorogo 

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab personal 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tanggung jawab personal siswa? 

Informan Menurut saya komunikasi antara wali murid dengan guru 

sangatlah kurang terutama pada anak yang ditinggal kedua 

orang tuanya ke luar negeri. Anak kurang mendapat 

perhatian dan jika ada tugas sekolah tidak pernah 

mengerjakan, dan pada akhirnya anak bertingkah seenaknya 

sendiri. 

Refleksi  Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam membentuk 

karakter tanggung jawab personal siswa kendalanya adalah 

kurangnya komunikasi antara orang tua dan guru. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 14/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab personal 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tanggung jawab personal siswa? 

Informan Menurut saya kendalanya dibatasi oleh waktu. Mialnya 

masuk sekolah pukul 07.00-13.00. anak selebihnya berada 

di rumah. Ketika kita tidak bisa memantau anak ketika dia 

dirumah maka diberikan buku penghubung. 

Refleksi  Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa waktu dapat 

menjadi kendala dalam membentuk karakter tanggung 

jawab personal siswa.  

 

  



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 15/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Kharis 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab personal 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tanggung jawab personal siswa? 

Informan Menurut saya karena siswa di SD ini sangatlah banyak, jadi 

juga harus mempunyai banyak tenaga guru dan harus 

bekerjasama untuk melatih kemandirian anak. 

Refleksi   Siswa sangat banyak, untuk itu juga diperlukan tenaga guru 

yang banyak juga agar dapat bekerjasama dalam melatih 

kemandirian anak. 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 19/W/23-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Nisa’ 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Tanggung jawab kepada Tuhan 

 

Peneliti  Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter tanggung 

jawab siswa kepada Tuhan? 

Informan Menurut saya melalui pembiasaan shalat berjama’ah, tartil 

qur’an. Pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang 

dan terus-menerus akan menjadi kebiasaan anak dan akan 

tertanam di hati anak. 

Refleksi  Melalui pembiasaan shalat dapat membentuk karakter 

tanggung jawab siswa kepada Tuhan. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 20/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Tanggung jawab kepada Tuhan 

 

Peneliti  Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter tanggung 

jawab siswa kepada Tuhan? 

Informan Menurut saya secara dhohir melalui pembiasaan shalat 

berjama’ah , hafalan – hafalan. Dalam praktik keseharian 

menekankan kepada anak tentang kejujuran, kedisiplinan dan 

akhlakul karimah. Itu termasuk cara dalam membentuk 

karakter tanggung jawab siswa kepada Tuhan. 

Refleksi  Pembiasaan shalat berjama’ah, hafalan-hafalan dapat 

membentuk karakter tanggung jawab siswa kepada Tuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 21/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Kharis 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Tanggung jawab kepada Tuhan 

 

Peneliti  Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter tanggung  

jawab siswa kepada Tuhan? 

Informan Untuk membentuk karakter tanggung jawab siswa kepada 

Tuhan yaitu jika anak pengen pandai ada 3: yang pertama ojo 

lali shalate, ojo lali ngajine, ojo lali shalat, ngaji, belajare. 

Sebenarnya ini sudah tertanam pada diri siswa tinggal 

pelestariannya saja. 

Refleksi  Jika anak pengen pandai ada tiga hal, yaitu shalat, ngaji, 

belajar. Itu merupakan suatu bentuk kegiatan yang dapat 

membentuk karakter kepada Tuhan. 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 22/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Fajar Sambudi, M.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.20 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kepala Sekolah 

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab kepada Tuhan 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tanggung jawab siswa kepada Tuhan? 

Informan Menurut saya tingkat heterogenitas kemampuan siswa yang 

tinggi serta latar belakang wali murid yang berbeda juga.  Di 

sekolah anak digembleng tentang pengetahuan agama 

misalnya dengan pembiasaan shalat, hafalan-hafalan, akan 

tetapi di rumah anak tidak diajari oleh orang tuanya sehingga 

kebiasaan di sekolah tidak diterapkan di rumah. 

Refleksi  Latar belakang siswa yang berbeda-beda dan tingkat 

heterogenitas yang tinggi. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 23/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Tari 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.30 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Guru 

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab kepada Tuhan 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tanggung jawab siswa kepada Tuhan? 

Informan Menurut saya ketidak kompakan antara orang tua dan guru. 

Kalau di sekolah disiplin sekali misalnya melakukan 

pembiasaan shalat, hafalan, akan tetapi kalau orang tua lalai 

ya percuma. Jadi harus ada komunikasi antara guru dan wali 

murid. 

Refleksi  Kurangnya komunikasi antara guru dan wali murid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 24/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab kepada Tuhan 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tanggung  jawab siswa kepada Tuhan? 

Informan Menurut saya komunikasi antara pihak sekolah dengan wali 

murid kurang. Ada sebagian wali murid beranggapan anak 

yang sekolah di SD Ma’arif sudah bisa membaca alqur’an. 

Padahal itu semua tergantung pada anak itu sendiri. Jika apa 

yang dilakukan dilaksanakan di sekolah tidak diimbangi 

dengan pelaksanaan di rumah ya sama saja 

Refleksi  Anak yang sekolah di SD Ma’arif belum tentu semua bisa 

membaca alqur’an. Itu semua tergantung pada diri siswa 

tersebut. 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 28/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Fajar Sambudi, M.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.20 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kepala Sekolah 

Topik wawancara  : Tanggung jawab sosial 

 

Peneliti  Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter tanggung 

jawab sosial siswa? 

Informan Dengan cara melatih amal setiap hari jumat, kegiatan yatiman 

pada tanggal 10 muharram, penyembelihan hewan qurban 

saat idul adha, bakti sosial ke panti asuhan dan juga pernah 

mengadakan penggalangan dana untuk kampung idiot yang 

berada di desa krebet. 

Refleksi  Dengan praktik secara langsung anak lebih mudah paham 

tentang bentuk tanggung jawab di masyarakat. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 29/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Tari 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.30 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Guru 

Topik wawancara  : Tanggung jawab sosial 

 

Peneliti  Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter tanggung 

jawab sosial siswa? 

Informan Menurut saya dengan praktik secara langsung. Misalnya ada 

kegiatan beramal setiap hari jumat, yatiman. Dengan kegiatan 

seperti itu siswa lebih mengerti bagaimana  bersikap kepada 

masyarakat dan itu dapat melatih kepedulian siswa kepada 

orang lain 

Refleksi  Melalui praktik secara langsung anak menjadi tahu dan 

paham bagaimana bentuk kepedulian terhadap sesama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 30/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Tanggung jawab sosial 

 

Peneliti  Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter tanggung 

jawab sosial siswa? 

Informan Menurut saya dalam pembelajaran selalu dijadikan seperti 

forum kebersamaan. Misalnya ada teman yang lagi sakit 

dibawa ke UKS, santunan anak yatim yang dilaksanakan 

tanggal 10 muharram, baksos, dan beramal setiap hari jumat. 

Refleksi  Dijadikan forum kebersamaan. Dan seumpama ada salah satu 

teman yang sakit langsung dibawa ke UKS. Itu salah satu 

bentuk kepedulian terhadap sesama. 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 31/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Fajar Sambudi, M.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.20 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kepala Sekolah 

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab sosial 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tanggung jawab sosial siswa? 

Informan Menurut saya secara umum tidak ada kendala karena 

kesadaran siswa sudah begitu tinggi. Contohnya saat siswa 

study tour ada salah satu anak yang kehilangan tas dan uang 

saku. Padahal tidak ada komando dari guru, anak-anak 

menyisihkan sabagian uang saku kemudian dikumpulkan jadi 

satu untuk dikasih ke siswa yang kehilangan tadi. Dari 

kejadian tersebut sudah nampak bahwa tanggung jawab 

sosial siswa sudah tertanam. 

Refleksi  Bentuk kepedulian siswa terhadap sesama sudah nampak. 

Dan di sini tanggung jawab sosial siswa sudah tertanam. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 32/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Tari 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.30 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Guru 

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab sosial 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tanggung jawab sosial siswa? 

Informan Menurut saya pada anak tersebut. Anak mengalami dua dunia 

yaitu di sekolah dan masyarakat. Ketika di sekolah anak 

ditekankan yang baik-baik, akan tetapi di dalam masyarakat 

malah terpengaruh itu kendalanya menurut saya. Apalagi di 

era globalisai ini di mana hp anak-anak lebih bagus dari 

gurunya, dan sikap sosial anak lebih mencontoh pada 

facebook. 

Refleksi  Kendalanya ada pada diri anak. Misalnya anak di sekolah 

diajari tentang hal-hal yang baik akan tetapi di masyarakat dia 

malah terpengaruh. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 33/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Kendala tanggung jawab sosial 

 

Peneliti  Apa kendala yang sekolah alami dalam membentuk karakter 

tanggung jawab sosial siswa? 

Informan Menurut saya dalam hal ini kendala yang dialami lebih 

sedikit. Secara langsung anak sudah mengamati lingkungan 

dan berinteraksi dengan teman maupun dengan masyarakat. 

Kendalanya ya hanya bagaimana cara anak 

mengkomunikasikannya, seperti apa bentuk-bentuk sosial 

atau kegiatan yang sifatnya bersama. 

Refleksi  Kendala tidak begitu nampak hanya saja anak masih belum 

bisa mengkomunikasikannya seperti apa bentuk-bentuk 

sosial. 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 16/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Rini 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Tempat Wawancara   : Ruang Guru 

Topik wawancara  : Tanggung jawab personal 

 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung 

jawab personal siswa? 

Informan Menurut saya agar siswa mampu menyelesaikan 

persoalannya secara mandiri, agar terbina sejak dini, dan 

mempunyai tanggung jawab sampai kelak ia tumbuh dewasa. 

Refleksi  Melatih kemandirian anak suapaya anak mengerti apa yang 

harus dilakukan terhadap dirinya sendiri. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 17/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  :Tanggung jawab personal 

 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung 

jawab personal siswa? 

Informan Menurut saya untuk melatih kemandirian terhadap apa yang 

dibebankan kepada anak tersebut, membangun kedewasaan 

dalam arti segala sesuatu memerlukan pertimbangan. 

Misalnya jika siswa bertengkar dengan teman akibatnya 

seperti apa. 

Refleksi  Melatih kemandirian anak dan membangun kedewasaan 

anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 18/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Kharis 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Tanggung jawab personal 

 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung 

jawab personal siswa? 

Informan Menurut saya untuk melatih kemandirian anak, untuk 

menciptakan siswa yang berwawasan luas, agar anak menjadi 

pribadi yang baik. 

Refleksi  Mencetak generasi siswa yang berwawasan luas serta pribadi 

yang baik. 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 25/W/20-3/2017 

Nama Informan   : Fajar Sambudi, M.Pd.I 

Hari/Tanggal Wawancara  : Senin, 20 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.20 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kepala Sekolah  

Topik wawancara  : Tanggung jawab kepada Tuhan 

 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung 

jawab siswa kepada Tuhan? 

Informan Menurut saya agar siswa ta’at kepada Tuhan, dan menjadi 

anak yang beriman dan bertaqwa serta mengetahui tentang 

ajaran islam yang benar dan yang harus kita laksanakan. 

Refleksi  Ta’at kepada Tuhan dan mengetahui perintah yang harus 

dilakukan dan larangan yang harus ditinggalkan. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 26/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  :Tanggung jawab kepada Tuhan 

 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung 

jawab siswa kepada Tuhan? 

Informan Menurut saya untuk mencetak karakter anak yang shalih dan 

shalihah dalam makna yang luas, pemahaman yang intelek 

dan intelektual yang agamis dalam arti ada keseimbangan 

antara sifat religius dan sosial, dan membangun mereka 

menjadi hamba Allah yang ta’at sesuai kapasitas anak. 

Refleksi  Mencetak karakter islami, pengetahuan agama yang luas, 

serta menjadi hamba Allah yang shalih dan shalihah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 27/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Kharis 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Tangung jawab kepada Tuhan 

 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung 

jawab siswa kepada Tuhan? 

Informan Menurut saya untuk menumbuhkembangkan rasa ikhlas, 

mengakui bahwa kita hamba Allah serta bisa berkembang 

menjadi anak yang shalih dan shalihah serta beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan, menciptakan siswa yang 

berakhlakul karimah. 

Refleksi  Tujuannya supaya siswa mempunyai akhlak yang baik dan 

pengetahuan tentang agama lebih meningkat. 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 34/W/23-3/2017 

Nama Informan   : Ibu Nisa’ 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Tanggung jawab sosial 

 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung 

jawab sosial siswa? 

Informan Menurut saya agar anak mempunyai jiwa sosial yang tinggi 

serta memiliki solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat, 

dan siswa juga mampu bertoleransi dengan temannya. 

Refleksi  Agar anak mempunyai solidaritas yang tinggi, dan mampu 

melaksanakan tugasnya ketika hidup di masyarakat. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 35/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 10.45 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  :Tanggung jawab sosial 

 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung 

jawab sosial siswa? 

Informan Menurut saya untuk menciptakan nilai-nilai kebersamaan, 

dan kerukunan antar sesama warga di SD Ma’arif Ponorogo. 

Refleksi  Akan terjalin nilai kebersamaan dan kerukunan serta 

mempererat  tali silaturrahmi antar sesama warga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 36/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Bapak Kharis 

Hari/Tanggal Wawancara  : Sabtu, 24 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 11.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Tanggung jawab sosial 

 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan karakter tanggung 

jawab sosial siswa? 

Informan Menurut saya agar anak mempunyai rasa tanggung jawab 

sosial yang tinggi bagaimana bersikap kepada 

hablumminallah dan hablumminannas, agar seorang anak 

mempunyai keberanian, keaktifan, kejujuran dan berani 

mengutarakan pendapatnya. 

Refleksi  Agar anak mempunyai keberanian, kejujuran dan mengerti 

bagaimana bersikap kepada orang lain. 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 37/W/23-3/2017 

Nama Informan   : Adik Fadila 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Pembiasaan shalat 

 

Peneliti  Apakah di SD ini ada pembiasaan shalat? 

Informan Iya di SD ini ada pembiasaan shalat dhuha berjama’ah, dan 

shalat dhuhur berjama’ah. Di sini juga ada pembiasaan 

menghafalkan juz 30 dan tartil qur’an 

Refleksi  Di SD Ma’arif Ponorogo diadakan kegiatan pembiasaan 

setiap hari. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 38/W/23-3/2017 

Nama Informan   : Adik Deva 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  :Pembiasaan shalat 

 

Peneliti  Apakah di SD ini ada pembiasaan shalat? 

Informan Iya ada pembiasaan shalat. Setelah shalat dhuha berjama’ah 

kemudian masuk kelas hafalan surat-surat pendek. 

Refleksi  Di SD Ma’arif Ponorogo diadakan kegiatan pembiasaan 

setiap hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 39/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Adik Rizki 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Pembiasaan shalat 

 

Peneliti  Apakah di SD ini ada pembiasaan shalat? 

Informan Ada pembiasaan shalat, yaitu mulai dari shalat dhuha 

berjama’ah, dilanjut dengan hafalan-hafalan dan shalat 

dhuhur berjama’ah yang mana sa’at shalat dhuhur yang 

menjadi imam adalah anak putra secara bergantian menurut 

nomor absen. 

Refleksi  Di SD Ma’arif Ponorogo diadakan kegiatan pembiasaan 

setiap hari. 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 40/W/23-3/2017 

Nama Informan   : Adik Fadila 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Kegiatan Pembiasaan  

 

Peneliti  Apa adik tahu kegiatan-kegiatan di SD ini apa saja? 

Informan Kegiatan yang ada di sini yang berkaitan dengan pembiasaan 

adalah shalat, hafalan-hafalan. Untuk kegiatan yang lain juga 

ada lomba, pramuka, latihan hadroh setiap hari rabu, kegiatan 

olahraga seperti voli dan futsal, nari, dan setiap les juga ada 

hafalan-hafalan. 

Refleksi  Banyak kegiatan yang ada di SD Ma’arif Ponorogo. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 41/W/23-3/2017 

Nama Informan   : Adik Deva 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  :Kegiatan Pembiasaan  

 

Peneliti  Apa adik tahu kegiatan di SD ini apa saja? 

Informan  kegiatan dalam bentuk keagamaan hadroh, tahlil, dan ngaji. 

Sedangkan kegiatan yang lain adalah tari, pramuka, kegiatan 

olahraga voli dan futsal.di sini juga ada kegiatan amal jum’at. 

Refleksi  Banyak kegiatan yang ada di SD Ma’arif Ponorogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 42/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Adik Rizki 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Kegiatan Pembiasaan  

 

Peneliti  Apa adik tahu kegiatan-kegiatan di SD ini apa saja? 

Informan untuk kegiatan ekstra seperti nari, pramuka, voli, dan futsal. 

Selain itu juga ada dalam bidang keagamaan termasuk 

hadroh, ngaji, shalat, hafalan surat pendek sebelum 

pembelajaran dimulai dan sa’at les juga ada hafalan surat 

pendek. 

Refleksi  Banyak kegiatan yang ada di SD Ma’arif Ponorogo. 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 43/W/23-3/2017 

Nama Informan   : Adik Fadila 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Kegiatan Pembiasaan  

 

Peneliti  Dan apa manfaat kegiatan-kegiatan tersebut bagi adik? 

Informan Dengan adanya kegiata-kegiatan tersebut bisa mengetahui 

banyak hal, menjadi pintar, berwawasan luas, pengetahuan 

ilmu agama semakin meningkat. 

Refleksi  Siswa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan yang ada 

di sekolah. 

 

  



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 44/W/23-3/2017 

Nama Informan   : Adik Deva 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  :Kegiatan Pembiasaan  

 

Peneliti  Dan apa manfaat kegiatan-kegiatan tersebut bagi adik? 

Informan Kita bisa mengetahui banyak hal diantaranya dengan 

pembiasaan shalat dan ngaji kita bisa mendekatkan diri 

kepada Allah, dengan adanya ekstra pramuka kita juga bisa 

menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab serta 

kegiatan-kegiatan yang lain juga dapat menambah wawasan 

kita. 

Refleksi  Siswa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan 

pembiasaan yang ada di sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 45/W/24-3/2017 

Nama Informan   : Adik Rizki 

Hari/Tanggal Wawancara  : Jum’at, 23 Maret 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Kegiatan Pembiasaan  

 

Peneliti  Dan apa manfaat kegiatan-kegiatan tersebut bagi adik? 

Informan Dengan adanya berbagai kegiatan yang ada di sekolah 

menambah wawasan, menumbuhkan rasa kebersamaan, 

pengetahuan tentang agama bertambah. 

Refleksi  Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Nomor Wawancara   : 46/W/05-4/2017 

Nama Informan   : Pak Kharis 

Hari/Tanggal Wawancara  : Rabu, 05 April 2017 

Waktu Wawancara   : 09.15 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas 

Topik wawancara  : Karakter kedisiplinan 

Peneliti  Kegiatan apa saja yang dapat membentuk karakter 

kedisiplinan siswa?? 

Informan Dapat dilakukan dengan berbagai bentuk perilaku melalui 

peraturan tata tertib dan kegiatan sehari hari, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. SD Ma’arif menerapkan 

beberapa disiplin antara lain: disiplin waktu, disiplin sikap, 

disiplin dalam menaati peraturan, dan disiplin beribadah. 

Disiplin waktu contohnya adalah pulang pergi kesekolah 

dengan tepat waktu. Disiplin menaati peraturan contohnya 

berseragam sesuai ketentuan, meletakkan sepatu di rak, 

disiplin sikap contohnya adalah menghormati guru, 

menghargai teman, dan menyikapi slogan slogan motivasi 

yang ada. Disiplin ibadah meliputi pelaksanaan sholat dzuha 

secara berjamaah, tartil al qur’an dan melaksanakan sholat 

dzuhur berjamaah, hal tersebut semua dilakukan dalam 

rangka membentuk kedisiplnan siswa SD Maarif Ponorogo. 

Peneliti  Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter 

kedisiplinan siswa? 

Informan  Cara yang dapat dilakukan sekolah dalam membentuk 

karakter kedisiplinan siswa dapat dilakukan dengan berbagai  

metode, antara lain metode pengajaran, metode keteladanan, 



 

 

pembiasaan, teguran dan peringatan kepada siswa siswi SD 

Maarif Ponorogo, dengan adanya metode pembentukan 

karakter kedisiplinan yang kami lakukan diharapkan siswa 

siswi akan disiplin dengan sendirinya sehingga tercipta 

lingkungan sekolah yang harmonis dan kondusif. 

Peneliti  Apa kendala yang dialami dalam membentuk karakter 

kedisiplinan siswa? Dan apa usaha bapak dalam mengatasi 

kendala tersebut? 

Informan   Kendalanya adalah jika seorang guru tidak mau menerapkan 

disiplin dengan baik maka siswa mungkin kurang termotivasi 

dan suasana belajar menjadi kurang kondusif untuk mencapai 

prestasi belajar siswa. Upaya sekolah dalam mengatasi 

kendala tersebut dapat dilakukan melalui disiplin prefentif, 

dan disiplin korektif. Disiplin prefentif adalah upaya 

menggerakkan siswa mengikuti dan mematuhi peraturan 

yang berlaku,sedangkan disiplin korektif adalah upaya 

mengarahkan siswa untuk tetap mematuhi peraturan yang 

berlaku di SD Maarif Ponorogo. 

Peneliti  Jika ada anak yang melanggar tata tertib apa yang dilakukan 

guru?apakah dengan adanya hukuman siswa akan disiplin 

untuk kedepannya? 

Informan   Hal-hal yang kami lakukan biasanya bertahap, mulai sanksi 

yang ringan sampai sanksi berat. Berikut yang kami lakukan 

terhadap siswa yang melanggar peraturan : 

Pertama dilakukan dengan cara teguran secara lisan/ tertulis 

bagi yang melakukan pelanggaran ringan terhadap ketentuan 

sekolah yang ringan, memudian yang kami lakukan adalah 

pemberian tugas yang bersifat mendidik, misalnya membuat 

rangkuman buku tertentu, menghafal surat surat pendek 



 

 

tertentu, melaporkan secara lisan/ tertulis kepada orang tua 

siswa tentang pelanggaran yang dilakukan oleh putra 

putrinya. Hal terakir yang kami lakukan jika memang sudah 

fatal kesalahnnya, adalah memanggil secara lisan/ tertulis 

yang bersangkutan beserta orangtuanya agar yang 

bersangkutan tidak mengulangi pelanggaran yang telah di 

perbuatnya. 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan kedisiplinan siswa?  

Informan  Memberi dukungan terhadap terciptanya perilaku yang tidak 

menyimpang, mendorong siswa agar dapat melakukan yang 

baik dan benar, membantu siswa memahami dan melatih 

siswa beradaptasi dengan lingkungan. 

Adapun manfaatnya adalah siswa akan tumbuh menjadi 

pribadi yang peka/ berperasaan halus dan percaya pada orang 

lain, menjadikan siswa siswi memiliki rasa kepedulian 

terhadap orang lain, siswa memiliki pola hidup yang taratur 

dan mampu mengelola waktu dengan baik, menumbuhkan 

ketenangan, rasa percaya diri, menumbuhkan kemandirian, 

keakraban serta menimbulkan kepatuhan terhadap norma 

yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. 

Refleksi   Dengan adanya karakter kedisiplinan dapat membantu siswa 

memahami dan melatih beradaptasi dengan lingkungan. 

Dengan begitu siswa akan tumbuh menjadi pribadi yang 

peka/ berperasaan halus dan percaya pada orang lain serta 

menjadikan siswa memiliki rasa kepedulian terhadap orang 

lain 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 47/W/05-4/2017 

Nama Informan   : Bapak Hamdan 

Hari/Tanggal Wawancara  : Rabu, 05 April 2017 

Waktu Wawancara   : 10.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Karakter  kedisiplinan 

Peneliti  Kegiatan apa saja yang dapat membentuk karakter 

kedisiplinan siswa?? 

Informan Dapat dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan misalnya 

datang ke sekolah tepat waktu, berseragam lengkap, 

meletakkan sepatu di rak. 

Peneliti  Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter 

kedisiplinan siswa? 

Informan  Dibentuk melalui pembiasaan . misalnya saat pelaksanaan 

shalat dhuha berjamaah di masjid siswa berbaris rapi, jika ada 

sof barisan shalat depan yang belum terisi langsung 

ditempati. 

Peneliti  Apa kendala yang dialami dalam membentuk karakter 

kedisiplinan siswa? Dan apa usaha bapak dalam mengatasi 

kendala tersebut? 

Informan  Ada sebagian siswa yang masih sak karepe dewe misalnya 

saat upacara bendera mereka sudah berbaris rapi akan tetapi 

mereka selalu ramai sendiri dan asyik ngobrol dengan 

temannya. Upaya yang dilakukan yaitu tetap mengarahkan 

siswa untuk mematuhi tata tertib yang ada di SD Ma’arif 

Ponorogo.  



 

 

Peneliti  Jika ada anak yang melanggar tata tertib apa yang dilakukan 

guru?apakah dengan adanya hukuman siswa akan disiplin 

untuk kedepannya? 

Informan   Ditegur terlebih dahulu, jika masih melanggar diberi sanksi 

yang ringan apabila masih melanggar lagi langsung 

memanggil orang tua agar yang bersangkutan tidak 

mengulangi perbuatannya. 

Meskipun ada siswa yang melanggar tata tertib setelah diberi 

sanksi dan guru selalu mengarahkan,dia akan menjadi lebih 

baik 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan kedisiplinan siswa?  

Informan  Terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, mendorong 

siswa agar dapat melakukan yang baik dan benar, membantu 

siswa memahami dan melatih siswa beradaptasi dengan 

lingkungan. 

Refleksi  Dengan adanya tata tertib di sekolah  akan mendorong siswa 

untuk melakukan hal yang baik dan tidak menyimpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nomor Wawancara   : 48/W/05-4/2017 

Nama Informan   : Ibu Nisa’ 

Hari/Tanggal Wawancara  : Rabu, 05 April 2017 

Waktu Wawancara   : 11.00 WIB 

Tempat Wawancara   : Ruang Kelas  

Topik wawancara  : Karakter  kedisiplinan 

Peneliti  Kegiatan apa saja yang dapat membentuk karakter 

kedisiplinan siswa?? 

Informan Dengan disiplin waktu dan disiplin beribadah. Disiplin waktu 

misalnya datang ke sekolah tepat waktu,sedangkan disiplin 

beribadah yaitu pelaksanaan shalat berjama’ah dengan terib 

dan rapi.  

Peneliti  Bagaimana cara sekolah untuk membentuk karakter 

kedisiplinan siswa? 

Informan  Melalui  pembiasaan yang ada di SD Ma’arif dan 

keteladanan, serta peraturaan-peraturan yang ada.  

Peneliti  Apa kendala yang dialami dalam membentuk karakter 

kedisiplinan siswa? Dan apa usaha anda dalam mengatasi 

kendala tersebut? 

Informan  Ada satu, dua anak yang masih sulit  untuk menanamkan 

karakter kedisiplinan pada mereka. Hal disebut karena faktor 

dari kedua orang tuanya.ada dari salah satu dari siswa yang 

orang tuanya merantau ke luar negeri sehingga kurang 

mendapat perhatian darinya.  Upaya yang saya lakukan 

selama di sekolah tetap mengarahkan mereka untuk menaati 

tata tertib yang ada di sekolah 



 

 

Peneliti  Jika ada anak yang melanggar tata tertib apa yang dilakukan 

guru?apakah dengan adanya hukuman siswa akan disiplin 

untuk kedepannya? 

Informan   Ditegur terlebih dahulu, jika belum ada perubahan diberi 

sanksi ringan seperti menghafalkan surat-surat pendek, 

apabila tidak ada perubahan lagi langsung memanggil orang 

tua agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya. 

Meskipun ada siswa yang melanggar tata tertib setelah diberi 

sanksi dan guru selalu mengarahkan,dia akan menjadi lebih 

baik 

Peneliti  Apa tujuan dan manfaat pembentukan kedisiplinan siswa?  

Informan  Mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal 

baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa, 

membantu siswa memahami dan melatih siswa beradaptasi 

dengan lingkungan. 

Refleksi  Dengan adanya tata tertib di sekolah  siswq bisa belajar 

mengenai hal-hal yang baik. 

 



 

 

Lampiran 4 

 

DAFTAR JADWAL OBSERVASI 

No. Tanggal  Kode Waktu Observasi Kegiatan yang Diobservasi 
Waktu 

Pencatatan 

1. 27 Maret 2017 01/O/27-III/2017 07.00 – 10.30 WIB Bentuk tanggung jawab personal 

siswa di SD Ma’arif Ponorogo. 

27 Maret 2017 

2. 27 Maret 2017 02/O/27-III/2017 06.00 – 12.30 WIB Bentuk tanggung jawab siswa 

kepada Tuhan di SD Ma’arif 

Ponorogo 

27 Maret 2017 

3. 31 Maret 2017 03/O/31-III/2017 07.00 – 08.00 WIB  Bentuk tanggung jawab sosial 

siswa di SD Ma’arif Ponorogo 

31 Maret 2017 

4 03 April 2017 04/O/03-IV/2017 07.00-12.30 WIB Bentuk kedisiplinan siswa di SD 

Ma’arif Ponorogo 

03 April 2017 

 



 

 

Lampiran 5 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode   : 01/O/27-III/2017 

Tanggal Pengamatan : 27 Maret 2017 

Jam   : 07.00 – 10.30 WIB 

Disusun Jam  : 20.00 WIB 

Hal yang Diobservasi : Bentuk Tanggung jawab personal siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo 

Observasi Bentuk Tanggung Jawab Personal Siswa di SD Ma’arif Ponorogo 

 

Pagi ini saya datang ke SD Ma’arif Ponorogo untuk mengamati 

pembiasaan siswa yang ada di SD yang dapat membentuk karakter 

tanggung jawab personal siswa yaitu adanya jadwal piket kelas setiap 

hari. Siswa  yang mendapat giliran piket  datang lebih awal dibanding 

teman yang lainya. Selain itu juga ada pemberian tugas individu di 

akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran guru mereview tentang 

materi yang sudah di ajarkan dan siswa di beri kesempatan untuk 

bertanya jika ada yang belum paham. Setelah itu kemudian guru 

memberi tugas kepada siswa setiap selesai pembelajaran untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa. Hampir secara 

keseluruhan siswa telah mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh 

gurunya.  Kalaupun ada yang tidak mengerjakan, guru akan memberi 

sanksi.  

Refleksi Dari data di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab personal siswa 

di SD Ma’arif Ponorogo ada dilihat dari adanya pemberian tugas dari 

gurunya dan hampir secara keseluruhan semua mengerjakan. 

 



 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode   : 02/O/27-III/2017 

Tanggal Pengamatan : 27 Maret 2017 

Jam   : 06.30 – 12.30 WIB 

Disusun Jam  : 20.00 WIB 

Hal yang Diobservasi : Bentuk Tanggung jawab siswa kepada Tuhan di SD Ma’arif 

Ponorogo. 

 

Observasi Bentuk Tanggung Jawab Siswa kepada Tuhan di SD Ma’arif 

Ponorogo 

 

Pada hari ini, saya melihat pembiasaan keagamaan yang ada di SD 

Ma’arif Ponorogo. Dimulai dari jam 06.30 WIB siswa persiapan untuk 

shalat dhuha berjama’ah di masjid yang diikuti oleh sebagian guru. 

Setelah selesai dilanjutkan dengan bersalam-salaman dengan bapak/ibu 

guru kemudian masuk kelas. Sebelum memulai pembelajaran siswa 

menghafal surat-surat pendek dan ayat alqur’an yang dilakukan setiap 

hari. Pada  jam 12.00 WIB siswa persiapan shalat dhuhur berjama’ah 

di kelas masing-masing dipandu oleh bapak/ibu guru. Sa’at 

pelaksanaan shalat dhuhur, yang adzan dan menjadi imam adalah siswa 

putra secara bergantian menurut nomor absen. Mereka tampak antusias 

saat melaksanakan shalat dhuhur berjama’ah di kelas dan semua siswa 

mengikutinya. 

Refleksi  Dari data di atas dapat diketahui bahwa sekolah mampu mencetak 

generasi siswa yang agamis dilihat dari pembiasaan keagamaan yang 

ada di SD Ma’arif Ponorogo.  

 



 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode   : 03/O/31-III/2017 

Tanggal Pengamatan : 31 Maret 2017 

Jam   : 07.00 – 08.00 WIB 

Disusun Jam  : 19.00 WIB 

Hal yang Diobservasi : Bentuk tanggung jawab sosial siswa di SD Ma’arif Ponorogo 

  

 

Observasi 

Bentuk Tanggung Jawab Sosial Siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo 

 

Pada  hari jum’at saya datang ke SD Ma’arif Ponorogo 

untuk melihat kegiatan siswa yaitu amal jumat. Setiap jumat 

sebelum pembelajaran dimulai guru masuk kelas membawa 

kotak amal dan saya melihat semua siswa menyisihkan uang 

jajannya untuk beramal. Sungguh luar biasa siswa di SD 

Ma’arif Ponorogo mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi 

untuk membantu orang lain yang membutuhkan. kemarin saya 

juga sempat melihat ada salah satu anak saat istirahat ada 

yang uang sakunya hilang dan tidak jajan lalu ada temannya 

menghampiri dan membagi jajan yang habis dia beli untuk 

dimakan berdua dengan teman yang kehilangan uang saku 

tersebut. Kemarin saat pembelajaran berlangsung juga ada 

salah satu siswa yang sakit, kemudian teman-temannya 

langsung membawanya ke UKS. 

Refleksi Dari data di atas dapat diketahui bahwa tanggung jawab sosial 

siswa mulai terbentuk dilihat dari kepedulian siswa terhadap 

orang lain. 

 



 

 

TRANSKIP OBSERVASI 

Kode   : 04/O/03-IV/2017 

Tanggal Pengamatan : 03 April 2017 

Jam   : 07.00 – 12.30 WIB 

Disusun Jam  : 19.00 WIB 

Hal yang Diobservasi : Bentuk kedisiplinan siswa di SD Ma’arif Ponorogo 

  

 

Observasi 

Bentuk Kedisiplinan Siswa di SD Ma’arif Ponorogo 

 

Pada  hari senin saya datang ke SD Ma’arif Ponorogo 

untuk melihat siswa saat akan melaksanakan upacara bendera. 

Sebelum upaca dimulai mereka membentuk barisan. Seluruh 

siswa berbaris dengan rapi dan berseragam lengkap. Saat 

upacara dimulai semua siswa tidak ada yang ramai dan juga 

tidak ada yang terlambat datang Ya mungkin masih ada 

sebagian siswa kelas satu dan dua yang masih agak sulit 

diatur, akan tetapi untuk kelas atas sudah bagus. Setelah 

selesai upacara mereka masuk kelas. Sebelum masuk kelas 

sepatu dilepas dan diletakkan di rak sepatu. Itu salah satu 

bentuk tata tertib yang ada di SD Ma’arif Ponorogo dan 

alhamdulillah kebiasaan melepas dan meletakkan sepatu di 

rak sudah tertanam dalam diri siswa. Setelah masuk kelas 

guru memulai pembelajaran. Saat guru menerangkan materi 

siswa memperhatikan dan tidak ada yang ramai. Setelah itu 

siswa diberi tugas dan semua siswa mengerjakannya.Tiba 

pukul 12.00 siswa sudah mulai antri untuk berwudhu setelah 

selesai wudhu salah satu siswa laki-laki adzan. Lalu siap-siap 



 

 

untuk shalat. Sebelum shalat, imam memperingatkan untuk 

memenuhi barisan yang depan terlebih dahulu dan Sof barisan 

shalat menjadi rapi. 

Refleksi Dari data di atas dapat diketahui bahwa kedisiplinan siswa 

mulai nampak dengan adanya kegiatan upacara dan 

pembiasaan serta siswa sangat memperhatikan saat 

pembelajaran di kelas berlangsung.  

 



 

 

 

Lampiran 06 

 

DAFTAR HASIL DOKUMENTASI 

 

No Bentuk  Dokumen Isi Dokumen Koding Tanggal Pencatatan 

1 Data tertulis Profil SD Ma’arif Ponorogo - 01 April 2017 

2 Data tertulis Visi dan misi SD Ma’arif  Ponorogo - 01 April 2017 

3 Data tertulis Data guru SD Ma’arif Ponorogo - 01 April 2017 

4 Data tertulis Data siswa SD Ma’arif Ponorogo - 01 April 2017 

5 Data tertulis Letak geografis SD Ma’arif Ponorogo - 01 April 2017 

6 Data gambar  Kegiatan pembiasaan di SD Ma’arif 

Ponorogo 

- 03 April 2017 

7 Data gambar Kegiatan pembiasaan di SD Ma’arif 

Ponorogo  

- 03 April 2017 

 Data gambar  Kegiatan pembiasaan di SD Ma’arif 

Ponorogo 

- 03 April 2017 

8 Data gambar Bentuk perilaku disiplin di SD 

Ma’arif Ponorogo 

- 07 April 2017 



 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 07 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Bentuk  Dokumen  : Data Tertulis 

Isi Dokumen   : Profil SD Ma’arif Ponorogo 

Dokumen ditemukan  : Sabtu, 01 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul :11.00 WIB 

 

Bukti Dokumen a. Identitas Sekolah 

Nama  : SD MA'ARIF PONOROGO 

Alamat  : Jl. Sultan Agung 83 A Telp. 0352 

483359 

Kelurahan : Bangunsari 

Kecamatan : Ponorogo 

Kabupaten : Ponorogo 

NIS  : 10 03 90 

NSS  : 102051117039 

Status  : Swasta 

Akreditasi : A 

Refleksi Dari data diatas dapat diketahui bahwa letak SD Ma’arif sangat 

strategis dan mudah dijangkau karena berada di lingkungan 

masyarakat. 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Bentuk  Dokumen  : Data Tertulis 

Isi  Dokumen   : Data Guru SD Ma’arif Ponorogo 

Dokumen ditemukan  : Sabtu, 01 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul :11.15 

 

Bukti Dokumen 

No Nama 

keterangan 

Kepega

waian 

Jabatan Rombel 

1 

Fajar Sambudi, 

M.Pd.I 

19580102198703100

6 

PNS Kepala 

Sekolah 

 

2 

Purjanto, S.Pd 

19620712198303103

4 

PNS Guru Kelas 

VI 

A 

3 

Sri Utaminingsih, 

S.Pd 

19630915198303200

9 

PNS Guru Kelas 

VI 

B 

4 

Alfi Variana, S.Pd.I 

19770825200501200

7 

PNS Guru PAI 

Kelas I-VI 

1 B s.d VI 

B dan 1 D 

5 
Dian Nurfianti, S.Pd 

 

 Guru Kelas 

VI 

C 



 

 

 

6 
Heri Cahyo S, S.Pd  Guru Kelas 

VI 

D 

7 
Rini Indrawati, SSi  Guru Kelas 

V 

A 

8 
Sri Lestari, S.Pd  Guru Kelas 

V 

B 

9 
Eny Lutafiyah, S.Pd  Guru Kelas 

V 

C 

10 
Sri Winarti, S.Pd.I  Guru Kelas 

V 

D 

11 
Neti Afitriyani, S.Pd  Guru Kelas 

IV 

A 

12 
Kholifatun Nisa’, 

S.Pd 

 Guru Kelas 

IV 

B 

13 
Sandra Wahyu 

Ariyono, S.Pd 

 Guru Kelas 

IV 

C 

14 
Nafiatul Mubarokah, 

S.Pd 

 Guru Kelas 

IV 

D 

15 
Moh. Nurrohman, 

S.Ag 

 Guru Kelas 

III 

A 

16 
Nur Hidayah  Guru Kelas 

III 

B 

17 
Ir. Nacucha Heri N  Guru Kelas 

III 

C 

18 
Siti Masruroh,S.Pd.I  Guru Kelas 

III 

D 



 

 

 

19 
Afan Farchuri, S.Pd  Guru Kelas 

II 

A 

20 
Ika Rahayu 

Setyorini, S.Pd 

 Guru Kelas 

II 

B 

21 
Lina Fara Zeny, S.Pd  Guru Kelas 

II 

C 

22 
Nurul Arifin, S.Pd  Guru Kelas 

II 

D 

23 
Annisa Nur Irfayani, 

S.Pd 

 Guru Kelas 

II 

E 

24 
Ghafuur Dony W, 

S.Pd.I 

 Guru Kelas I A 

25 
Shanty Wijiastuti, 

S.Pd 

 Guru Kelas I B 

26 
Marhentin Eka 

Ratna N, S.Pd 

 Guru Kelas I C 

27 
Desy Genta Monica, 

S.Pd 

 Guru Kelas I D 

28 
Aprilia Wulan 

Prestiati, S.Pd 

 Guru Kelas I E 

29 
Ahmad Sayuti, S.Pd  Guru 

Dikjasorkes 

I A s.d VI 

A, dan I E 

30 
Didit Nur Abidin, 

S.Pd 

 Guru 

Dikjasorkes 

I B s.d VI 

B dan II E 

31 
Herdianto Putra, 

S.Pd 

 Guru 

Dikjasorkes 

I C s.d VI 

C 



 

 

 

32 
Anggara Aditya 

Saputra, S.Pd 

 Guru 

Dikjasorkes 

1 D s.d VI 

D 

33 

M. Hamdan Rifa’I, 

MA 

 Guru PAI LP 1 C s.d VI 

C, IV D,VI 

B 

34 
Nurul Jamilah, 

S.Pd.I 

 Guru PAI LP 1 A s.d 1 E, 

II D,IV A 

35 

Moh Hanafi, S.Pd.I  Guru PAI LP II A s.d II 

E, III A, VI 

A 

36 
Moh Abenan  Guru PAI LP III A, III B, 

VI C, VI D 

37 

Miftahul In’am, 

S.Pd.I 

 Guru PAI LP V A s.d V 

D VI A, III 

D 

38 

Kharis Syuhud M, 

M.Pd.I 

 Guru PAI LP IV A s.d IV 

D,III C,III 

D 

39 
Lusiana 

Ayuningtyas, S.Pd 

 Guru Piket  

40 
Endra Cahyana, ST  TU  

41 
Joko Purnomo, S.Pd  TU  

42 
Nur Kholis  TU  



 

 

 

43 
Atina Faiziana A.F, 

A.Md.Kep 

 Petugas UKS  

44 
Moh. Khamim 

Nahrowi, S.Pd 

 TU  

45 
Hanif Zainal A, 

Ama. Pust. 

 Petugas 

Perpustakaan 

 

46 
Rodjikan   Penjaga  

47 
Purwo Widodo  Penjaga  

 

 

Refleksi 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa di SD Ma’arif Ponorogo 

terdiri dari  guru yang mayoritas swasta. 

 



 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Bentuk  Dokumen  : Data Tertulis 

Isi  Dokumen   : Data siswa SD Ma’arif Ponorogo 

Dokumen ditemukan  : Sabtu, 01 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul :11.05 

 

Bukti Dokumen 
Kelas  Jumlah Rombel 

 Jumlah Siswa 

 L P Jumlah 

Kelas 1 5  69 73 142 

Kelas 2 5  94 64 158 

Kelas 3 4  55 65 120 

Kelas 4 4  65 67 132 

Kelas 5 4  59 56 116 

Kelas 6 4  81 61 142 

Total  423 387 810 
 

 

Refleksi 

 

Dari data diatas diketahui bahwa di SD Ma’arif terdiri dari 810 siswa 

dengan jumlah 423 siswa laki-laki dan 387 siswa perempuan. 

 

  



 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Bentuk Dokumen  : Data Tertulis 

Isi  Dokumen   : visi dan misi SD Ma’arif Ponorogo 

Dokumen ditemukan  : Sabtu, 01 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul :11.20 

 

Bukti Dokumen a. Visi  

“Berprestrasi, terampil, berkepribadian berlandaskan Iman 

dan Taqwa”. 

b. Misi 

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka perlu langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, 

produktif, inovatif dan menyenangkan 

2) Mencetak generasi yang berprestasi dalam bidang 

akademik maupun non-akademik yang berguna bagi 

agama, nusa dan bangsa. 

3) Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki 

kepribadian yang tinggi dan keimanan serta ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Refleksi Dari data diatas dapat diketahui bahwa SD Ma’arif Ponorogo 

memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kepribadian yang 

berlandaskan iman dan taqwa. 

 

 

 

 



 

 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Bentuk Dokumen   : Data tertulis 

Isi Dokumen    : Letak geografis SD Ma’arif Ponorogo 

Dokumen ditemukan   : Sabtu, 01 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul  : 11.30 

 

Bukti Dokumen SD Ma’arif Ponorogo berlokasi di jalan Sultan Agung No 

83 A Kelurahan Bangunsari Kabupaten Ponorogo dengan 

nomor telp. 0352-483359. Serta mempunyai NIS. 100390 dan 

NSS. 102051117039 dan terakreditasi A. 

SD Ma’arif Ponorogo ini memiliki lokasi yang sangat 

strategis. Hal ini dikarenakan sekolah ini berada di pinggir 

jalan protokol antar kota/kabupaten. Selain itu juga didukung 

dengan kemudahan transportasi karena dekat dengan beberapa 

sekolah tinggi di ponorogo, sehingga membuat semua orang 

mudah untuk mengunjunginya. 

Refleksi Dari data diatas dapat diketahui bahwa SD Ma’arif Ponorogo 

memiliki lokasi yang sangat strategis, karena sekolah ini 

terletak di pinggir jalan protokol antar kota.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk  Dokumen  : Data gambar 

Isi Dokumen   : gambar siswa sedang piket. 

Dokumen ditemukan  : Senin, 03 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul :11.00 WIB 

 

Bukti Dokumen Siswa  sedang membersihkan kelas 

 

 

 

Refleksi Dari data di atas dapat dilihat bahwa salah satu siswa sedang 

menyapu. Itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab 

kepada dirinya sendiri. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk  Dokumen  : Data gambar 

Isi Dokumen   : gambar siswa melakukan shalat berjama’ah 

Dokumen ditemukan  : Senin, 03 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul :11.15 WIB 

 

Bukti Dokumen Siswa  melakukan shalat dhuhur berjama’ah 

 

Refleksi Dari data di atas dapat dilihat bahwa salah satu siswa laki-laki 

menjadi imam saat pelaksanaan shalat dhuhur yang dilakukan 

di kelas. 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk  Dokumen  : Data gambar 

Isi Dokumen   : gambar siswa melakukan shalat berjama’ah 

Dokumen ditemukan  : Senin, 03 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul :11.15 WIB 

 

Bukti Dokumen Siswa  melakukan shalat dhuhur berjama’ah 

 

Refleksi Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh siswa terlihat 

antusias dalam melaksanakan shalat dhuhur berjama’ah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRANSKIP DOKUMENTASI 

Bentuk  Dokumen  : Data gambar 

Isi Dokumen   : gambar siswa saat pembelajaran di kelas. 

Dokumen ditemukan  : Jum’at, 07 April 2017 

Dokumen ditemukan pukul :08.00 WIB 

 

Bukti Dokumen Antusias siswa  saat pembelajaran di kelas berlangsung 

 

Refleksi Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh siswa terlihat 

antusias saat mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya 

dan tidak ada satupun yang ramai sendiri. Itu salah satu bentuk 

disiplin sikap siswa saat di kelas. 
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