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ABSTRAK 

 

Zosverry, Mareta Isti. 2018. Pengembangan Karakter Siswa di SDN Patihan    
Wetan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru MI Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Umi 
Rohmah, M. Pd. I. 

Kata kunci : Pengembangan, karakter, siswa 

       Sebagai sebuah lembaga, sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk 
mendidik anak agar cerdas, pintar, serta memiliki karakter positif sebagaimana yang 
diharapkan setiap orang tua. Namun sekarang ini, banyak orang mengeluh bahwa 
pendidikan karakter di sekolah telah terabaikan hingga muncullah karakter negatif 
siswa. Untuk meminimalisir terjadinya karakter negatif siswa, maka diperlukan 
adanya metode dalam pengembangan karakter siswa. 

       Tujuan penelitian ini adalah (1)  untuk mengetahui karakter negatif siswa di SDN 
Patihan Wetan Ponorogo dan (2) untuk mengetahui metode pengembangan karakter 
untuk mengurangi perilaku negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo.  

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di di 
SDN Patihan Wetan Ponorogo. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai 
dengan bulan April 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi 
metode dan sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis model Miles & 
Huberman dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) masalah karakter negatif siswa yang 
terjadi di SDN Patihan Wetan Ponorogo diantaranya membangkang atau tidak patuh 
terhadap aturan seperti membolos, membuat gaduh saat pembelajaran dan kegiatan 
tertentu, main sendiri ketika pembelajaran berlangsung, menyontek ketika ulangan 
harian maupun semester, mengejek dengan kata-kata kasar atau kotor, menertawakan 
teman, membuang sampah sembarangan, malas, tidak tanggap terhadap suatu 
keadaan, rangsangan, atau masalah dan pergaulan yang negatif; dan (2) metode 
pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di SDN Patihan 
Wetan Ponorogo meliputi: metode keteladanan, metode kedisiplinan, metode 
pembiasaan, dan metode integrasi dan internalisasi. Ada juga kegiatan dari luar 
lembaga untuk mengurangi perilaku negatif siswa seperti siswa yang tidak menjaga 
kebersihan, yaitu kegiatan rutinan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Babadan 
Ponorogo berupa pelatihan dokter kecil, pemberian vaksin, dan pemeriksaan 
kesehatan siswa.  



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Dunia pendidikan menjadi media yang paling sistematis dan efektif untuk 

memperkuat character building. Sistem pendidikan seharusnya menjadi sarana 

yang efektif untuk memperkuat character building. Oleh karena itu, sistem 

pendidikan seharusnya menjadi sarana yang efektif dalam penguatan character 

building. Selain itu, character building juga dapat menjadi salah satu tolak ukur 

keberhasilan pendidikan.1  

 Sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga 

yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anak (character 

building). Peran dan kontribusi guru sangat dominan. Sebagai sebuah lembaga, 

sekolah memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik anak agar cerdas, pintar, 

serta memiliki karakter positif sebagaimana yang diharapkan setiap orang tua. 

Namun sekarang ini, banyak orang mengeluh bahwa pendidikan karakter di 

sekolah telah terabaikan. Sekolah harus merespon kenyataan tersebut dengan 

membumikan gagasan pendidikan karakter, yaitu mengimplementasikan gagasan 

pendidikan karakter melalui berbagai strategi untuk membentuk peserta didik yang 

berkarakter.2 

                                                           
       1 Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 18.  
       2 Novan Ardy Wiyani, Konsep, Praktik, dan Strategi: Membumikan Pendidikan Karakter di SD 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 21. 



 

 

 Sekolah yang menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk membimbing, 

mendidik, melatih, dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pendidikan, antara lain ialah menjadi manusia yang berbudi 

luhur.3 Tujuan pendidikan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, bab II pasal 

3, dengan tegas menyatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

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

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.4  

 Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk 

memajukan pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, karakter), fikiran (intellect), 

dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan agar dapat 

memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak 

yang kita didik selaras.5 Jika kita cermati, konsep pendidikan sistem among Ki 

Hajar Dewantara yang meliputi, ing ngarsa sung tuladha (jika di depan 

memberikan teladan), ing madya mangun karsa (jika di tengah-tengah atau sedang 

bersama-sama menyumbang gagasan, maknanya di samping guru memberikan 

idenya, para siswa juga didorong untuk mengembangkan karsa atau gagasannya), 

                                                           
       3 Pupuh Fathurrohman, et al., Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: Refika Aditama, 
2013), 8.  
       4 Mursidin, Moral Sumber Pendidikan (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 14. 
       5 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung 
yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai (Bandung: Alfabeta, 2009), 1. 



 

 

dan tut wuri handayani (jika berada di belakang menjaga agar tujuan pendidikan 

tercapai dan peserta didik diberi motivasi serta diberi dukungan psikologis untuk 

mencapai tujuan pendidikan) sebenarnya sarat akan nilai-nilai karakter.6 

 Pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan yang melibatkan aspek “knowledge, feeling, loving, dan 

action”. Anak yang berkarakter rendah adalah anak yang tingkat perkembangan 

emosi-sosialnya rendah sehingga anak berisiko atau berpotensi besar mengalami 

kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial, dan tidak mampu mengontrol diri. 

Thomas Lickona mendefinisikan orang berkarakter sebagai sifat asli seseorang 

dalam merespon situasi secara bermoral, yang dimanifestasikan dalam tindakan 

nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati 

orang lain dan karakter mulia lainnya. Pengertian ini mirip dengan apa yang 

diungkapkan oleh Aristoteles bahwa karakter itu erat kaitannya dengan habit atau 

kebiasaan yang terus-menerus dilakukan.7 

 Arus modernisasi telah banyak memberikan perubahan dalam kehidupan 

masyarakat. Namun, yang menyedihkan adalah perubahan yang terjadi justru 

cenderung mengarah pada krisis moral akhlak. Krisis moral yang telah menjalar 

dan menjangkiti bangsa ini. Hampir semua elemen bangsa juga merasakannya. 

Menyelami negeri Indonesia kini seolah kita sedang berkaca pada cermin yang 

                                                           
       6 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), 33. 
       7 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter (Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional) (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2011), 36. 



 

 

retak. Sebuah negeri yang sungguh sangat ganjil. Bahkan keganjilan demi 

keganjilan sudah melampai dunia fiksi.8  

 Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SDN Patihan Wetan 

Ponorogo, di dalamnya terdapat kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk 

membangun kecerdasan manusia, baik kecerdasan kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar 

menghasilkan generasi yang unggul dalam ilmu, iman, dan amal. Namun, 

pendidikan era sekarang cenderung hanya menonjolkan pembentukan kecerdasan 

berfikir dan menepikan penempatan kecerdasan rasa, kecerdasan budi, bahkan 

kecerdasan batin. Sama halnya, pendidikan di SDN Patihan Wetan juga memiliki 

beberapa siswa yang berkarakter negatif, di mana terdapat siswa yang melanggar 

aturan sekolah seperti tidak masuk sekolah hingga beberapa hari, menyontek 

ketika ulangan/semester, mengejek teman, bahkan banyak siswa yang ramai/gaduh 

ketika guru menerangkan materi khususnya kelas bawah (kelas I, II, dan III).9  

 Hilangnya budaya menunduk, budaya cium tangan, ketergantungan anak pada 

alat elektronik, kurangnya sopan santun terhadap guru, kurangnya rasa sosial pada 

sesama teman menjadi sebagian bukti nyata bahwa perlunya pengembangan 

karakter di lingkungan sekolah. Di sisi lain, ada sepuluh indikator gagal kita 

berikan dalam kapasitas kita sebagai masyarakat untuk membangun moral kaum 

muda. Diantaranya kekerasan dan vandalisme, mencuri, curang, tidak 

                                                           
       8 Rohinah M. Noor, Pendidikan Karakter Berbasis Sastra: Solusi Pendidikan Moral yang Efektif 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 42. 
       9 Observasi di SDN Patihan Wetan Ponorogo pada tanggal 1 November 2017. 



 

 

menghormati figur otoritas, kekejaman teman sebaya, kefanatikan, bahasa yang 

kasar, pelecehan dan perkembangan seksual yang terlalu cepat, meningkatnya sifat 

mementingkan diri sendiri dan menurunnya tanggung jawab sebagai warga negara, 

dan perilaku merusak diri. Dihadapkan pada persoalan-persoalan semacam itu, 

kini seolah menjadi sebuah kebenaran yang terbukti dengan sendirinya. Tidak 

membekali generasi muda dengan pemahaman moral adalah sebuah kegagalan etis 

serius dari masyarakat.10 Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti dengan judul “PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA 

DI SDN PATIHAN WETAN PONOROGO” 

 

B. Fokus Penelitian 

        Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah 

pada karakter negatif yang dilakukan siswa dan metode pengembangan karakter 

untuk mengurangi perilaku negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Karakter negatif apa saja yang dilakukan siswa SDN Patihan Wetan 

Ponorogo? 

                                                           
        10 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan 
Baik (Bandung: Nusa Media, 2014), 15-25. 



 

 

2. Bagaimana metode pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku 

negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo ?  

 

D. Tujuan Penelitian 

 Terkait dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang : 

1. Karakter negatif yang dilakukan siswa SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

2. Metode pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di 

SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoretis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi semua 

pihak dalam lembaga pendidikan. 

b. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan tentang pengembangan 

karakter siswa. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk peneliti, sebagai pengalaman agar suatu saat ketika menjadi seorang 

pendidik dapat mengembangkan karakter siswa. 



 

 

b. Lembaga sekolah, untuk menentukan suatu kebijakan dan menerapkan 

program yang seharusnya dilakukan dalam mengembangkan karakter 

siswa. 

c. Pendidik, untuk memberikan bimbingan, arahan, pengembangan 

aktualisasi, dan evaluasi pada anak dalam mengembangkan karakter. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

       Pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, adapun untuk 

mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika 

pembahasannya sebagai berikut:  

BAB I   : PENDAHULUAN 

       Membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Dalam bab pendahuluan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas 

tentang arah dan pokok masalah dalam skripsi ini.  

BAB II  : TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

       Membahas tentang telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori tentang 

pengembangan karakter siswa. Kajian teori berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 

yang terdiri dari pengertian pengembangan karakter, faktor-faktor yang 

mempengaruhi karakter, karakter positif, karakter negatif, metode pengembangan 

karakter siswa. 



 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

       Membahas tentang 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. 

Dengan adanya metode, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah 

dan pokok masalah kemudian pemberian solusi dengan metode yang digunakan.  

BAB IV : DESKRIPSI DATA 

       Membahas tentang penyajian data yang meliputi deskripsi  data umum yang 

berkaitan dengan gambaran umum SDN Patihan Wetan Ponorogo yang berisi 

tentang profil, sejarah singkat berdirinya, letak geografis, visi-misi dan tujuan, 

struktur organisasi komite, keadaan guru dan siswa, sarana dan prasarana, dan 

struktur kurikulum SDN Patihan Wetan Ponorogo serta deskripsi data khusus 

yang berkaitan dengan karakter negatif yang dilakukan siswa dan metode 

pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di SDN Patihan 

Wetan Ponorogo. 

BAB V : ANALISIS DATA 

       Membahas tentang analisis data tentang karakter negatif yang dilakukan 

siswa serta analisis data tentang metode pengembangan karakter untuk 

mengurangi perilaku negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

BAB VI  : PENUTUP 

       Berisi tentang kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran. 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

       Pertama, penelitian Indah Retno M.C., dengan judul “Peran Guru Dalam 

Membentuk Karakter Disiplin Siswa Kelas IV dan V di SDN Ngujung 2 Maospati 

Magetan Tahun Pelajaran 2015/2016”. Dari hasil penelitian ditemukan peran guru 

sebagai pembimbing dalam membentuk karakter disiplin siswa kelas IV dan V 

yakni, memberi bimbingan dengan bentuk persuasif yang tidak memojokkan pada 

kesalahan siswa. Selain itu, peran guru sebagai penasehat dalam membentuk 

karakter disiplin siswa, sekaligus sebagai pengawas dalam membentuk karakter 

disiplin siswa kelas IV dan V dengan selalu melakukan pengamatan serta penilaian 

pada siswa. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Indah Retno M.C., hampir sama dengan yang 

dilakukan peneliti, yang sama-sama mengkaji mengenai pembentukan karakter. 

Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian ini, pada penelitian Indah Retno 

M.C peran guru membentuk karakter disiplin siswa, sedangkan peneliti membahas 

pengembangan karakter siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

       Kedua, penelitian Setyan Dwi Cahyo dengan judul “Pembiasaan Jabat Tangan 

Untuk Pembentukan Karakter di MI Ma’arif Ngrumpit, Jenangan, Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2016/2017”. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembiasaan 

jabat tangan merupakan salah satu alat pendidikan yang sangat penting sekali. 



 

 

Dengan pembiasaan jabat tangan mengajarkan anak untuk membiasakan menanam 

rasa hormat dan saling menghargai yang dapat berpengaruh pada anak hingga hari 

tuanya. Orang tua dan guru perlu menjaga anak-anak agar mempunyai kebiasaan-

kebiasaan yang baik daripada terlanjur memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk. 

Sekolah juga harus menerapkan totalitas pendidikan dengan mengandalkan 

keteladanan, penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui berbagai tugas dan 

kegiatan. Dengan demikian, seluruh apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan 

dikerjakan oleh siswa adalah pendidikan bermuatan karakter. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Setyan Dwi Cahyo hampir sama dengan yang 

dilakukan peneliti, yakni mengkaji mengenai pembentukan karakter. Akan tetapi 

terdapat perbedaan, yakni pada penelitian Setyan Dwi Cahyo membahas 

pembiasaan jabat tangan untuk pembentukan karakter, sedangkan peneliti 

membahas pengembangan karakter siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

       Ketiga, penelitian Sugeng Widodo dengan judul “Aktualisasi Nilai-Nilai 

Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan di SMPIT Darut Taqwa Jenangan 

Ponorogo”. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa latar belakang kegiatan halaqah 

di SMPIT Darut Taqwa Jenangan Ponorogo adalah bentuk kepedulian akan masa 

depan para generasi muda di era sekarang ini yang sudah banyak yang tidak 

berpedoman pada nilai-nilai ajaran Islam. Untuk bentuk-bentuk kegiatan siswa-

siswi ketika halaqah adalah tilawah, kultum, tadabbur, taujih (pengarahan), 

diskusi, mutaba’ah, pemberian hadiah, rihlah, dan pengumpulan infaq. 



 

 

       Penelitian yang dilakukan oleh Sugeng Widodo hampir sama dengan yang 

dilakukan peneliti, yakni mengkaji pendidikan karakter. Akan tetapi ada perbedaan 

dalam penelitian Sugeng Widodo membahas pendidikan karakter melalui kegiatan 

halaqah, sedangkan peneliti membahas pengembangan karakter siswa di SDN 

Patihan Wetan Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pengembangan Karakter 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, 

cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan karakter merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang 

lain. Pengembangan karakter adalah upaya meningkatkan akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Karakter adalah nilai-

nilai yang unik baik yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam 

perilaku.11  

       Menurut Simon Philip, karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju 

pada suatu sistem, yang melandasi pikiran, sikap, dan perilaku yang 

ditampilkan. Sedangkan Doni Koesoema A., memahami bahwa karakter adalah 

kepribadian.12 

                                                           
      11 Muchlas Samani & Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, 42.  
       12 Fatchul Mu’in,  Pendidikan Karakter: Kontruksi Teoritik & Praktik (Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2011), 160. 



 

 

       Suyanto menuliskan bahwa karakter adalah cara berfikir dan berperilaku 

yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, individu yang berkarakter 

baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang ia buat.13 

       Karakter adalah kualitas atas kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi 

pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong 

atau penggerak, serta yang membedakan dengan individu lain.14 

       Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara.15 Karakter dari jiwa yang yakin adalah 

menghasilkan pribadi yang tenang, mampu berfikir jernih, selalu bertindak 

dengan informasi yang akurat sehingga tindakan selalu tepat, efektif, juga 

efisien.16 

       Pengembangan karakter adalah upaya meningkatkan akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pengembangan karakter 

dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan antara komponen-komponen 

karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku, yang dapat dilakukan atau 

                                                           
      13 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia: Revitalisasi Pendidikan 
Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 
16.  
       14 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Budaya Bangsa (Surakarta: Yuma 
Pressindo, 2010), 13.  
      15 Samani & Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, 41. 
       16 Fathur Rochman Effendi. Buku Pedoman dan Pengamalan Kapribaden Santri (Pasarpon: 
Medios, 2013), 11. 



 

 

bertindak secara bertahap dan saling berhubungan antara pengetahuan nilai 

perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk melaksanakannya, baik 

terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan dan lain sebagainya.17 

Pembentukan karakter diimplementasikan di tingkat sekolah melalui 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan 

kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.18 

 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karakter 

       Karakter merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang 

pembentukannya dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Potensi 

karakter yang baik dimiliki manusia sebelum dilahirkan, tetapi potensi-potensi 

tersebut harus dibina melalui sosialisi dan pendidikan sejak usia dini.19 

                                                           
       17 Akhmad Sudrajat, Pengembangan Karakter, 2010. 
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/12/26/pengembangan karakter/, diakses pada tanggal 13 
Mei 2018.  
        18 Muchlas Samani & Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), 33. 
       19 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Kritis Multidimensional (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2011), 96. 



 

 

       Karakter tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk melalui beberapa 

faktor yang mempengaruhi, yaitu: faktor biologis dan faktor lingkungan. 

a. Faktor Biologis 

       Faktor biologis adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu 

sendiri. Faktor ini berasal dari keturunan atau bawaan yang di bawa sejak 

lahir dan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu 

dari keduanya. 

b.  Faktor Lingkungan  

       Di samping faktor-faktor hereditas (faktor endogin) yang relatif konstan 

sifatnya, yang terdiri antara lain atas lingkungan hidup, pendidikan, kondisi 

hidup dan kondisi masyarakat (faktor eksogin) semuanya berpengaruh besar 

terhadap pembentukan karakter.20 

      Faktor lingkungan paling banyak memberikan pengaruh besar dalam 

pembentukan karakter seseorang. Pembentukan karakter negatif seseorang juga 

tidak lepas dari pengaruh faktor lingkungan. Adapun beberapa faktor karakter 

negatif seseorang yang penyebabnya berasal dari faktor lingkungan, 

diantaranya:21 

 

 

                                                           
       20 Ibid, 97. 
        21 Mochamad Iskarim, “Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam 
Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa),” Edukasia Islamika : Volume 1, Nomor 1, (Desember 
2016), 4.  



 

 

a. Longgarnya Pegangan Terhadap Agama 

        Apabila dalam masyarakat itu banyak orang yang melakukan 

pelanggaran, dengan sendirinya orang yang kurang iman tadi akan mudah 

pula meniru melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama. Di sinilah yang 

menurut Abdul Munir Mulkhan sebagai “conditioning” terjadinya evolusi 

budaya masyarakat. Akan tetapi, jika setiap orang dengan teguh memegang 

keyakinannya kepada Tuhan serta menjalankan agama dengan sungguh-

sungguh, tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat, karena setiap orang 

sudah dapat menjaga dirinya sendiri dan mampu menyeleksi pengaruh dari 

lingkungan (“Structured Person” - meminjam istilah yang dipakai A. Munir 

Mulkhan). Sebaliknya, dengan semakin jauhnya masyarakat dan agama 

(sekuler), semakin susah memelihara moral orang dalam masyarakat itu, dan 

semakin kacaulah suasana karena semakin banyak pelanggaran-pelanggaran 

hukum dan nilai moral.22 

b. Kurang Efektifnya Pembinaan Moral yang dilakukan oleh Rumah Tangga, 

Sekolah, maupun Masyarakat 

        Pembinaan moral yang dilakukan oleh ketiga institusi ini tidak berjalan 

menurut semestinya (normatif) atau yang sebisanya (objektif). Pembinaan 

moral di rumah tangga misalnya harus dilakukan dan sejak anak masih kecil, 

sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Tanpa dibiasakan menanamkan 

sikap yang dianggap baik untuk menumbuhkan moral, anak-anak akan 

                                                           
       22 Ibid, 5.  



 

 

dibesarkan tanpa mengenal moral itu. Pembinaan moral yang dilakukan di 

rumah tangga bukan dengan menyuruh menghafal rumusan tentang baik dan 

buruk, melainkan harus dibiasakan. Zakiah Daradjat mengatakan, moral 

bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai dengan mempelajari saja, tanpa 

membiasakan hidup bermoral sejak kecil. Moral itu tumbuh dari tindakan 

kepada pengertian dan tidak sebaliknya  

c.  Derasnya Arus Budaya Materialistis, Hedonistis, dan Sekularistis 

       Gejala penyimpangan terjadi karena pola hidup yang semata-mata 

mengejar kepuasan materi, kesenangan hawa nafsu, dan tidak mengindahkan 

nilai-nilai agama. Timbulnya sikap perbuatan tersebut tidak bisa dilepaskan 

dari derasnya arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekuleristis yang 

disalurkan melalui tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, 

pertunjukan-pertunjukan, film, lagu-lagu, permainan-permainan, dan 

sebagainya. Penyaluran arus budaya yang demikian itu didukung oleh para 

penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan material dengan 

memanfaatkan kecenderungan para remaja, tanpa memerhatikan dampaknya 

bagi kerusakan moral. Derasnya arus budaya yang demikian disinyalir 

termasuk faktor yang paling besar andilnya dalam menghancurkan moral 

para remaja dan generasi tunas bangsa.23 

 

 

                                                           
       23 Ibid, 7.  



 

 

d.  Belum Adanya Kemauan yang Sungguh-sungguh dari Pemerintah 

       Pemerintah yang diketahui memiliki kekuasaan (power), uang, 

teknologi, sumber daya manusia, dan sebagainya nampaknya belum 

menunjukkan kemauan sunggung-sungguh untuk melakukan pembinaan 

moral bangsa. Hal yang demikian semakin diperparah lagi oleh adanya ulah 

sebagian elite penguasa yang semata-mata mengejar kedudukan, peluang, 

kekayaan, dan sebagainya dengan cara-cara yang sama sekali tidak 

mendidik, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang hingga kini belum ada 

tanda-tanda untuk hilang. Mereka asyik memperebutkan kekuasaan, materi, 

dan sebagainya dengan cara-cara yang tidak terpuji, dengan tidak 

memperhitungkan atau bahkan sama sekali tidak memperhitungkan 

dampaknya bagi kerusakan moral bangsa. Bangsa jadi ikut-ikutan, tidak mau 

lagi mendengarkan apa yang disarankan dan dianjurkan pemerintah, karena 

secara moral mereka sudah kehilangan daya efektivitasnya.24 

 

3. Karakter Positif 

a. Pengertian Karakter Positif 

       Karakter positif ialah sikap perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai 

dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.25 Ibnu 

                                                           
       24 Ibid, 8. 

25file:///C:/Users/user/Videos/Pengertian%20Sikap%20Positif%20dan%20Sikap%20Negatif%20
_%20Mevysa%27s%20Blog.html, di akses pada tanggal 25 Maret 2018  



 

 

Qayyim dalam Madarijus Salikhin mengemukakan empat sendi karakter 

baik, diantaranya :26 

1) Sabar, yang mendorong menguasai diri, menahan amarah, tidak 

mengganggu orang lain, lemah lembut, tidak gegabah dan tidak tergesa-

gesa. 

2) Kehormatan diri, yang membuatnya menjauhi hal-hal yang hina dan 

buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan, membuatnya memiliki 

rasa malu, yang merupakan pangkal segala kebaikan, mencegahnya dari 

kekejian, bakhil, dusta, ghibah, dan mengadu domba. 

3) Keberanian, yang mendorongnya pada kebesaran jiwa, sifat-sifat yang 

luhur, rela berkorban, dan memberikan sesuatu yang paling dicintai. 

4) Adil, yang membuatnya berada di jalan tengah, tidak meremehkan, dan 

tidak berlebih-lebihan. 

b. Nilai-nilai Karakter yang dikembangkan  

       Sumantri dalam Heri Gunawan menyebutkan bahwa hal yang 

terkandung dalam diri (hati nurani) manusia yang lebih memberi dasar pada 

prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau 

keutuhan kata hati.27 Ratna Megawangi sebagai pencetus pendidikan 

karakter di Indonesia telah menyusun karakter mulia yang selayaknya 

diajarkan kepada anak, yang kemudian disebut sebagai 9 pilar yaitu : 1) cinta 

                                                           
        26 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, 63.  
      27 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 31. 



 

 

Tuhan dan kebenaran; 2) tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian; 3) 

amanah; 4) hormat dan santun; 5) kasih sayang, kepedulian, dan kerja sama; 

6) percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah; 7) keadilan dan 

kepemimpinan; 8) baik dan rendah hati; 9) toleransi dan cinta damai. 28 

       Ngainun Naim dalam bukunya character buiding menuliskan 

delapan belas nilai pembangun karakter. Nilai-nilai pembangun karakter 

tersebut di antaranya: 1) religius, 2) jujur, 3) toleransi, 4) disiplin, 5) kerja 

keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat 

kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai prestasi, 13) bersahabat, 14) 

cinta damai, 15) gemar membaca, 16) pantang menyerah, 17) peduli 

lingkungan dan 18) peduli terhadap sesama manusia.29        

       Kemudian enam pilar karakter berdasarkan The Six Pillars of Character 

yang dikeluarkan oleh Character Counts Coalition (a Project of The Joseph 

Institute of Ethics) sebagai berikut :30 

1) Trustworthiness, bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi      

berintegrasi, jujur, dan loyal. 

2) Fairness, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki pemikiran 

terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain. 

                                                           
       28 Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai, 111. 
       29 Naim, Character Building, 123. 
       30 Wiyani, Membumikan Karakter di SD, 49.  



 

 

3) Caring, bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap peduli 

dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan 

sosial. 

4) Respect, bentuk karakter yang membuat seseorang selalu menghargai dan 

menghormati orang lain. 

5) Citizenship, bentuk karakter yang membuat seseorang sadar hukum dan 

peraturan serta peduli terhadap lingkungan alam. 

6) Responsibility, bentuk karakter yang membuat seseorang bertanggung 

jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. 

 

4. Karakter Negatif 

a. Pengertian Karakter Negatif 

 Karakter negatif ialah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan 

norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan 

bertentangan.31 Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikhin mengemukakan 

karakter yang buruk/negatif disandarkan pada empat sendi, yaitu :32 

1) Kebodohan, yang menampakkan kebaikan dalam rupa keburukan, 

menampakkan keburukan dalam rupa keburukan, menampakkan 

kekurangan dalam rupa kesempurnaan, dan menampakkan kesempurnaan 

dalam rupa kekurangan. 

                                                           
31file:///C:/Users/user/Videos/Pengertian%20Sikap%20Positif%20dan%20Sikap%20Negatif%20_

%20Mevysa%27s%20Blog.html, di akses pada tanggal 25 Maret 2018 
       32 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, 64.  



 

 

2) Kedhaliman, yang membuatnya membuat sesuatu bukan pada tempatnya, 

memarahi perkara yang mestinya diridhai, meridhai sesuatu yang 

mestinya dimarahi, dan lain sebagainya dari tindakan-tindakan yang tidak 

profesional. 

3) Syahwat, yang mendorongnya menghendaki sesuatu kikir, bakhil, tidak 

menjaga kehormatan, rakus, dan hina. 

4) Marah, yang mendorong bersikap takabur, dengki, dan iri, mengadakan 

permusuhan dan menganggap orang lain bodoh. 

b.  Karakter Negatif yang dilakukan Siswa di Sekolah Dasar 

       Di sisi lain, banyak orang beranggapan bahwa pendidikan moral anak 

hanya tanggung jawab kedua orang tua. Anggapan tersebut menjadikan 

mereka acuh tak acuh melihat perilaku immoral yang dilakukan oleh anak 

orang lain. Sebenarnya, pendidikan moral anak adalah tanggung jawab 

sosial. Artinya, setiap anggota masyarakat seharusnya saling peduli dan 

mengawasi serta saling melakukan langkah edukatif terhadap perilaku anak-

anak dalam komunitas tersebut, sekalipun bukan anaknya sendiri. Akan 

tetapi, kasus yang sering kita lihat adalah seseorang atau keluarga akan 

marah atau tersinggung ketika ada laporan dari orang lain tentang perilaku 

immoral yang dilakukan anaknya. Oleh karena itu, seharusnya dalam setiap 

komunitas terbentuk komitmen bersama untuk mewujudkan hal itu. Dengan 

begitu, tiada lagi kesalahpahaman dan tidak banyak lagi peluang bagi para 

anak bangsa untuk melakukan perilaku immoral yang oleh masyarakat 



 

 

diistilahkan sebagai anak nakal. Dari hasil penelitiannya, Noor Amirudin 

mengungkapkan ada beberapa perilaku immoral atau kenakalan yang 

biasanya dilakukan oleh siswa SD.33 

1) Kenakalan siswa yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja 

yang masih dalam taraf pelanggaran ringan. 

a) Memasukkan cabai ke dalam makanan 

       Bentuk kenakalan semacam ini merupakan suatu kesengajaan 

yang dapat mengganggu atau menyakiti atau bisa jadi membuat 

masalah terhadap siswa lain. Sebagai contoh bukti, ada anak yang 

memasukkan cabai ke dalam makanan sehingga siswa yang makan 

makanan tersebut menjadi kepedasan sampai ditertawakan oleh siswa 

lain yang melihatnya. 

b) Membuang sampah di jalan lewat jendela 

       Bentuk kenakalan seperti ini dengan sengaja yang memperlihatkan 

sikap tidak disiplin. Sebagai contoh bukti, ada siswa memanfaatkan 

kesempatan dalam kesempitan untuk membuang sampah tidak pada 

tempatnya. 

c) Membangkang atau tidak patuh terhadap aturan 

       Pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan merupakan 

kesengajaan yang dilakukan karena bosan atau jenuh terhadap 

pelajaran. Tidak menutup kemungkinan, para siswa merasa pelajaran 

                                                           
       33 Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD, 153.  



 

 

tersebut membuat mereka terbelenggu atau mengganggu aktivitas yang 

sedang mereka lakukan. 

d) Sering mengagetkan siswa perempuan 

       Perbuatan ini merupakan bentuk tingkah laku yang berlebihan. 

Dengan adanya hal tersebut, siswa lain menjadi kaget dan terjatuh. 

f) Mengejek dengan kata-kata kasar atau kotor 

        Mengejek dengan kata-kata kasar atau kotor merupakan suatu 

perbuatan yang menyakitkan. Ini bisa kita alami dan kita rasakan jika 

misalkan sasaran ejekan adalah diri kita sendiri. 

g) Menumpahkan minuman siswa lain ke lantai 

       Mengambil minuman siswa lain tanpa izin sampai ditumpahkan 

dengan sengaja ke lantai menjadikan lantai licin dan bisa menjatuhkan 

orang atau siswa lain yang sedang lewat. 

h) Menyembunyikan piring atau buku tulis 

       Perilaku seperti ini adalah suatu fenomena yang disengaja dan 

dapat mengganggu orang lain. Dengan adanya gangguan tersebut, 

menyebabkan siswa lain menjadi bingung. 

i) Membuat gaduh dan main sendiri ketika pembelajaran berlangsung 

       Kenakalan semacam ini merupakan gejala atau peristiwa yang 

mencerminkan ketidakdisiplinan diri. Biasanya didorong sifat bosan, 

malas, dan ingin mencari-cari perhatian guru agar mau 



 

 

memperhatikannya sehingga dapat mengganggu dan menghambat 

aktivitas pembelajaran. 

j) Bermain dengan curang 

       Bermain memang hal yang mengasyikkan, tetapi jika telah 

diselingi dengan kecurangan merupakan ketidakteraturan dalam 

kedisiplinan diri. Dengan kecurangan tersebut, dapat menimbulkan 

pertengkaran yang berakibat pada rusaknya pergaulan atau 

persahabatan di antara siswa maupun orang lain.34 

k) Kecenderungan membuat kelompok 

       Kecenderungan membuat kelompok yang bertujuan untuk 

mengganggu adalah suatu hal yang melampaui batas. Dengan adanya 

gangguan tersebut, akan menimbulkan masalah terhadap orang atau 

siswa lain. 

l) Tidak sengaja menyenggol piring milik kakak kelas jatuh ke lantai 

hingga pecah 

       Ketidak-sengajaan bisa dikatakan suatu hal yang menyakitkan. 

Perbuatan tersebut mengandung unsur pengrusakan sekaligus 

menghilangkan dari barang kepemilikan. 

m) Menggedor pintu kamar mandi sampai kaca pintu pecah 

       Menggedor pintu kamar mandi sampai pintu kaca pecah, 

merupakan fenomena yang tidak sengaja karena refleks yang tidak 

                                                           
       34 Ibid, 154.  



 

 

dapat dikontrol. Perbuatan ini akibat menahan keinginan ingin kencing 

yang sudah tidak dapat ditahan lagi. 

n)Tidak sengaja kerudung tertarik sampai leher memerah 

       Apabila seseorang lari tanpa menghiraukan sekitarnya dapat 

menyebabkan secara tidak sengaja, kerudung yang dipakai tertarik 

oleh siswa lain. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang tidak 

disengaja, tetapi tetap saja termasuk perbuatan yang menyakitkan. 

2) Kenakalan siswa yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja 

yang masuk dalam taraf pelanggaran berat.35 

a) Mengambil bola dari lemari guru tanpa izin dan dimasukkan ke dalam 

tas siswa lain 

        Mengambil bola dari lemari guru tanpa izin, bisa dikatakan 

pencurian. Apalagi memasukkan ke dalam lemari siswa lain sehingga 

dapat memicu adanya fitnah. 

b) Berbohong 

       Perbuatan ini merupakan kesengajaan yang dapat menimbulkan 

suatu masalah besar terhadap diri sendiri maupun orang lain. Dengan 

adanya sifat tersebut, dapat menjadi sebuah kebiasaan sehingga pelaku 

akan terus menerus berbohong dalam hidupnya. 
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c) Saling jodoh-menjodohkan 

       Saling jodoh-menjodohkan merupakan perbuatan yang 

menyakitkan dan melampaui batas. Disebabkan, dari kenyataan yang 

dapat terlihat ada siswa yang menangis karenanya, bahkan mogok 

tidak mau berangkat sekolah. 

d) Minta uang terhadap adik kelas secara paksa sambil mengancam 

       Tindakan meminta uang dengan memaksa merupakan pelanggaran 

yang berat dan telah melampaui batas kewajarannya. 

f) Melihat atau mengintip siswa perempuan yang sedang berganti  baju di 

ruang musik 

        Perbuatan ini merupakan perbuatan asusila. Perbuatan tersebut 

termasuk dalam pelanggaran moral dan etika kesopanan. 

g) Menyenggol siswa lain yang sedang berjalan 

        Keangkuhan dan merasa jagoan merupakan suatu peristiwa yang 

akan membawa diri kepada kesombongan. Akibatnya, akan merugikan 

atau menyakiti orang lain di sekitarnya, seperti sengaja menyenggol 

sampai jatuh. 

h) Menyontek ketika ulangan harian maupun semesteran 

       Menyontek merupakan perbuatan curang yang dilakukan dengan 

sengaja lantaran ketidaksiapan siswa dalam menghadapi ujian. Ulah ini 



 

 

timbul karena kemalasan belajar dan bergantung kepada bantuan 

teman saat ujian berlangsung.36 

 

5. Metode Pengembangan Karakter 

        Dalam pengembangan karakter ada tiga hal yang berlangsung secara 

terintegrasi, yaitu (1) anak mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan apa 

yang harus diambil, mampu memberikan prioritas pada hal-hal yang baik; (2) 

anak mempunyai kecintaan terhadap kebajikan dan membenci perbuatan buruk. 

Kecintaan inilah yang akan menjadi cahaya dan motivasi dalam melakukan 

kebaikan; (3) anak mampu melakukan kebaikan dan terbiasa melakukannya. 

Melalui proses inilah nilai-nilai karakter diterapkan kepada anak. Adapun 

metode yang dapat dilakukan dalam upaya pengembangan karakter, 

diantaranya: 37 

a. Keteladanan 

 Keteladanan merupakan pendekatan yang paling ampuh. Dengan 

keteladanan, apa saja yang disampaikan akan membekas dan strategi ini 

merupakan metode termurah dan tidak memerlukan tempat tertentu. 

Keteladanan memiliki kontribusi sangat besar dalam mendidik karakter. 
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       37 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: 
Yuma Pusaka, 2010), 39.  



 

 

b. Penanaman kedisplinan 

 Kedisiplinan menjadi alat ampuh dalam membentuk karakter. Banyak 

orang sukses karena menegakkan disiplin. Banyak upaya membangun 

sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin. Banyak agenda yang 

telah ditetapkan tidak berjalan karena kurang disiplin. 

c. Pembiasaan 

 Anak akan tumbuh sebagaimana lingkungan yang mengajarinya dan 

lingkungan tersebut juga merupakan suatu yang menjadi kebiasaan yang 

dihadapinya setiap hari. Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan 

pada aktivitas tertentu sehingga menjadi aktivitas yang terpola atau 

tersistem. 

d. Menciptakan suasana yang kondusif 

 Lingkungan yang dapat dikatakan proses pembudayaan anak 

dipengaruhi oleh kondisi setiap saat yang dihadapi dan dialami anak. 

Demikian halnya, menciptakan suasana yang kondusif di sekolah merupakan 

upaya membangun  kultur atau budaya yang memungkinkan untuk 

membangun karakter, terutama berkaitan dengan budaya kerja dan belajar di 

sekolah. 

e. Integrasi dan Internalisasi 

 Pengembangan karakter membutuhkan proses internalisasi nilai-nilai. 

Untuk itu, diperlukan pembiasaan diri untuk masuk ke dalam hati agar 

tumbuh dari dalam. Nilai-nilai karakter dapat diintegrasikan dan 



 

 

diinternalisasikan ke dalam seluruh kegiatan sekolah baik dalam kegiatan 

intrakurikuler maupun kegiatan lainnya.38  

      Selain metode yang dilakukan dalam upaya pengembangan karakter secara 

umun, dalam teori pendidikan Islam juga memiliki metode yang dapat 

membentuk karakter seseorang secara islami berdasarkan Al-Qur’an dan As-

Sunnah, diantaranya :39 

a.  Metode Qudwah (Keteladanan)  

       Ketika seseorang menemukan keteladanan yang baik dalam berbagai hal 

dari lingkungannya (orang tua maupun guru), dia akan menyerap dasar-dasar 

kebaikan, berkembang dengan perilaku dan akhlak yang baik. Tatkala dia 

menemukan perilaku yang buruk, maka secara perlahan dia sedang bergerak 

kea rah peniruan perilaku yang dilihatnya, sadar maupun tidak sadar, pada 

akhirnya seseorang menjadi apa yang dilihatnya. 

b. Metode Pembiasaan  

       Nabi SAW telah memerintahkan kepada para kedua orang tua agar 

mengajari anak-anaknya dengan kalimat tauhid, Al-Qur’an, doa, dan zikir-

zikir agar membiasakan mereka melaksanakan moral yang baik. Tidak 

diragukan lagi bahwa pembelajaran dan pembiasaan sejak kecil lebih baik 

pengaruhnya daripada pembelajaran setelah dewasa. Pembiasaan memegang 

kedudukan yang istimewa dalam pendidikan moral, sebab dengan 
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pembiasaan, hal yang semula dianggap berat akan menjadi ringan, yang 

susah menjadi mudah, dan yang kaku menjadi gesit, lancer, dan dinamik.40 

c.  Metode Nasihat 

       Metode nasihat dikisahkan dalam Al-Qur’an surat Luqman ayat 13, 

ketika Lukman memberikan nasihat kepada anaknya agar jangan 

mempersekutukan Allah SWT. Dalam proses membangun pembiasaan 

moral, perlu dibarengi pemberian nasihat-nasihat yang menyenangkan dan 

menyegarkan, sehingga perilaku bermoral benar-benar didasarkan pada 

pemahaman, penerimaan, dan ketulusan yang tinggi. 

d.  Metode Pengamatan dan Pengawasan 

       Cara ini telah dipraktik oleh Nabi SAW dengan para sahabatnya, baik 

yang masih kecil maupun yang sudah besar. Beliau senantiasa 

memperhatikan  para sahabatnya, mengamati suasananya, menanyakan 

keadaannya, dan mengawasi perilakunya. Karena itu, beliau pun suka 

menegur orang yang melakukan kecerobohan, memberi dorongan kepada 

yang berperilaku baik, mendidik yang masih kecil, dan mengajari yang 

masih awam. 

e.  Metode Hukuman dan Ganjaran 

       Sekalipun hukuman pukulan merupakan salah satu metode dalam 

pendidikan. Seharusnya orang tua tidak menggunakannya sebelum mencoba 

dulu dengan cara lain, seperti ancaman atau teguran. Metode ini digunakan 
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untuk menggugah serta mendidik perasaan Rabbaniyyah, yaitu perasaan 

khauf (takut) dan khusyu’. Namun demikian, jika terpaksa harus memilih 

cara pukulan, karena cara lain sudah tidak membawa hasil, maka hindarilah 

muka. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “janganlah kamu memukul 

muka” (diriwayatkan oleh Abu Dawud). Hendaknya pukulan itu tidak keras 

dan hendaklah menggunakan alat yang ringan agar tidak menimbulkan 

bekas. Bila ada gejala yang kurang memungkinkan dilakukan oleh orang tua, 

maka rujuklah kepada psikolog. Jangan dipaksakan, khawatir mengakibatkan 

trauma pada anak.41 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 

menggunakan proses analisis statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.42 

Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.  

 Terdapat banyak alasan yang benar untuk melakukan penelitian kualitatif, 

salah satunya adalah kematangan peneliti berdasarkan pengalaman  penelitiannya.  

Beberapa penelitian yang berlatar belakang bidang pengetahuan seperti 

antropologi atau yang terkait dengan orientasi filsafat seperti fenomenologi, 

biasanya dianjurkan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data. Alasan lain adalah sifat dari masalah yang diteliti. Dalam 

beberapa bidang studi, pada dasarnya lebih tepat menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, misalnya penelitian yang berupaya mengungkapkan sifat pengalaman 

seseorang dengan fenomena seperti berganti agama. Metode kualitatif digunakan 

untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena sedikitpun perlu 

diketahui. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses 

penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut metode interpretif karena 
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data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan.43 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis metode 

kualitatif untuk mengetahui tentang pengembangan karakter siswa di SDN Patihan 

Wetan Ponorogo. 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu 

suatu diskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti 

individu, kelompok institusi maupun masyarakat. Disamping itu merupakan 

penyidikan secara rinci suatu subjek tunggal, suatu kumpulan dokumen atau suatu 

kejadian tertentu sebagai suatu upaya studi kasus pada organisasi dan politik.44 

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus ini, dikarenakan peneliti 

ingin mendapatkan data deskripsi intensif dan analisis fenomena mengenai 

pengembangan karakter siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat penting dan bertindak 

sebagai instrumen kunci pengumpulan data, sedangkan instrumen lainnya sebagai 

penunjang.45 Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan namun peran peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. 

                                                           
       43 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 
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 44 Robert K Yin, Studi Kasus (Jakarta: Raja Grafindo, 2012),  4. 
       45 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 306. 



 

 

Sebagai pengamat peneliti berperan serta dalam kehidupan sehari-hari subjeknya 

pada setiap situasi yang diinginkan untuk dapat dipahaminya.46 

Peneliti harus mengetahui dan memahami pengembangan karakter siswa di 

SDN Patihan Wetan Ponorogo. Dengan keterlibatan langsung oleh peneliti di 

lapangan selama waktu yang ditentukan telah ditemukan data tentang siswa 

khususnya siswa yang memiliki karakter negatif siswa dan metode pengembangan 

karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa yang dilakukan oleh para guru 

di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

 

3. Lokasi Penelitian 

 SDN Patihan Wetan beralamat di jalan Parang Menang No. 66, Kec. 

Babadan, Kab. Ponorogo. Lembaga ini berdiri di lingkungan perumahan warga 

Dukuh Kranggan yang penduduknya muslim semua. Di sebelah barat sekolah ini 

terdapat pondok pesantren Ali Muttaqin yang sudah lama berdiri. Sebelah utara 

ada Balai Kelurahan Patihan Wetan. Sekolah ini tepat di sebelah kanan dan kiri 

jalan Parang Menang dengan membujur ke utara. Peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian di SDN Patihan Wetan Ponorogo karena peneliti ingin 

mendapatkan data deskripsi intensif dan analisis fenomena mengenai 

pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di SDN Patihan 

Wetan Ponorogo. Dengan memilihnya lokasi ini, peneliti mengharapkan 

menemukan hal-hal baru dan bermanfaat. 
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4. Data dan umber Data 

 Menurut Lofland, sumber data utama peneliti kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan. Selebihnya data tambahan seperti data lain-lain. Berkaitan dengan hal 

itu, pada bagian jenis ini datanya dibagi dalam kata-kata, tindakan, sumber data 

tertulis dan foto.47 

a. Kata-kata dan tindakan (manusia) 

 Orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data 

utama, seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Data yang ingin dicari adalah 

data umum dan data khusus mengenai SDN Patihan Wetan Ponorogo.  

b. Sumber tertulis 

 Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi dan dokumen resmi. Sumber tertulis untuk memenuhi data berasal dari 

beberapa sumber buku serta dokumen pribadi dan dokumen resmi yang 

diperoleh dari lembaga sekolah SDN Patihan Wetan. 

c. Foto  

 Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis 

secara induktif. Apabila sumber datanya berasal dari gambar, foto, film, akan 

baik sekali apabila data itu dimasukkan terlebih dahulu  ke dalam catatan 

lapangan barulah dianalisis. Sumber data yang diambil adalah foto-foto 
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kegiatan di sekolah yang dapat mengembangkan karakter siswa dengan tujuan 

untuk memperkuat penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data tentang karakter negatif 

siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo dan data tentang metode pengembangan 

karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di SDN Patihan Wetan 

Ponorogo 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

melakukan penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa melakukan teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Apabila dibagi 

berdasarkan sumber datanya teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga yaitu: 

teknik observasi, wawancara kuisioner (primer) dan dokumentasi (sekunder). 

 Data primer merupakan data yang diperoleh melalui rangkaian teknik berikut: 

a. Teknik observasi 

 Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana 

peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

obyek yang diteliti baik dalam situasi buatan yang secara khusus diadakan 

(laboratoriun) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (alamiah). 

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data. Yaitu fakta mengenai 



 

 

dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan 

sering dengan bantuan alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang 

sangat kecil maupun yang sangat jauh bisa di observasi dengan jelas. Dengan 

teknik observasi, peneliti dapat mengetahui karakter negatif siswa dan metode 

yang diperlukan dalam pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku 

negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

 Pelaksanaan observasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: observasi 

langsung, tidak langsung, dan partisipasi. 

1) Observasi langsung adalah obsevasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

obyek yang diteliti secara langsung (tanpa perantara). 

2) Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap obyek yang diteliti melalui peran yaitu dengan alat atau cara 

tertentu. 

3) Observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

suatu objek dengan cara melibatkan diri atau ikut serta dalam kegiatan 

yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok orang yang menjadi obyek 

pengamatan.48 

       Cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara 

pengamatan langsung terhadap perilaku siswa dan memantau aktivitas siswa 

selama di lingkungan sekolah. Tujuannnya adalah mengamati perilaku siswa 
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terutama siswa yang memiliki karakter negatif dan kegiatan di sekolah yang 

merupakan metode dalam mengembangkan karakter siswa. Observasi bisa 

sangat bermanfaat dalam situasi-situasi tertentu ketika bentuk-bentuk lain 

pengumpulan data semata-mata tidak berjalan baik, semisal ketika guru ingin 

mengamati reaksi nonverbal siswa terhadap sesuatu yang berlangsung di kelas 

atau ketika siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil agar bisa 

memahami cara mereka berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan 

lebih baik. 

       Data yang dikumpulkan dengan metode observasi ini adalah lokasi 

penelitian selanjutnya data tentang karakter negatif siswa dan metode 

pengembangan karakter siswa. Jadi, teknik observasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang masalah karakter negatif siswa 

dan metode pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa 

di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

b. Teknik wawancara  

 Teknik wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Melalui teknik wawancara, peneliti mendapatkan deskripsi data 

karakter negatif yang terjadi dan metode yang digunakan dalam pengembangan 

karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di SDN Patihan Wetan 

Ponorogo. 



 

 

 Esterberg mendefinisikan interview sebagai berikut: “Wawancara adalah 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.49 

Pelaksanaan wawancara dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:  

1) Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi obyek 

pengamatan dan dilakukan tanpa melalui perantara. Sehingga sumber data 

adalah orang yang diamati. Yang diwawancarai adalah kepala sekolah, guru, 

dan siswa. Yang diwawancarai adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang 

ada di dalam sekolah. 

2) Wawancara tidak langsung dilakukan terhadap orang seseorang yang 

dimintai keterangan tentang orang lain. Jadi sumber datanya adalah orang 

lain yang merupakan bukan obyek penelitian.50 Yang diwawancarai adalah 

kepala sekolah, guru, pegawai sekolah, dan siswa yang meliputi tentang 

bagaimana pengembangan karakter siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 

diri pada laporan tentang diri sendiri, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan 

atau pada keyakinan pribadi. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan 
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mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak 

bisa ditemukan melalui observasi.  

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi 

partisipasif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, 

peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya. 

Wawancara akan berlangsung baik kalau telah tercipta rapport antara peneliti 

dengan yang diwawancarai. 

Wawancara sangat penting dalam upaya mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung dengan responden, dalam penelitian ini 

respondennya adalah guru PAI, guru kelas, guru baca tulis Al-Qur’an, pembina 

pramuka, dan kepala sekolah SDN Patihan Wetan Ponorogo. Diharapkan 

wawancara ini dapat menjelaskan tentang karakter negatif siswa dan metode 

pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di SDN 

Patihan Wetan Ponorogo.  

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara rinci kepada 

sebagian guru dan kepala sekolah yang berhubungan dengan karakter negatif 

siswa dan metode pengembangan karakter siswa di SDN Patihan Wetan 

Ponorogo, sehingga interview mendalam ini diharapkan data-data bisa 

dikumpulkan semaksimal mungkin. 

 



 

 

c. Dokumentasi 

 Tidak kalah pentingnya dari metode-metode lainnya, metode dokumentasi 

yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, 

foto, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak 

tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih 

tetap, belum berubah. Dokumentasi ini tujuannya untuk memperkuat apa yang 

sudah diteliti oleh peneliti. 51  

 Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan 

percakapan, menyangkut personal pribadi, dan memerlukan interprestasi yang 

berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.52 

Metode dokumentasi ini digunakan sebagai metode pendukung yaitu untuk 

mengumpulkan data tentang  gambaran umum lokasi penelitian, yaitu data 

tentang profil sekolah, sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan, keadaan guru dan 

murid, struktur organisasi serta sarana dan prasarana SDN Patihan Wetan 

Ponorogo. Selanjutnya data khusus yaitu tentang tentang karakter negatif siswa 

dan metode pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di 

SDN Patihan Wetan Ponorogo.  
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6. Teknik Analisis Data 

 Analisis data diartikan sebagai upaya mengelola data menjadi informasi 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami 

dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara 

melaksanakan analisis terhadap data dengan mudah, tujuan mengelola data 

tersebut menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat 

dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian baik berkaitan dengan deskripsi data,  

membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi 

(parameter) berdasarkan data yang diperoleh dari sampel.53 

 Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles & 

Huberman. Miles & Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. 

Model analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis induktif. Adapun 

langkah-langkahnya diantaranya sebagai berikut :54 
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a. Reduksi Data  

 Mereduksi data atau merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan data-data yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

data yang sekiranya tidak diperlukan. Dengan demikian, data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mengenai karakter 

negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo dan metode pengembangan 

karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di SDN Patihan Wetan 

Ponorogo. 

Dalam hal ini, data-data yang diperoleh dari wawancara dengan guru,  

kepala sekolah, dan siswa mengenai karakter negatif siswa di SDN Patihan 

Wetan Ponorogo dan metode pengembangan karakter untuk mengurangi 

perilaku negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo serta data hasil 

observasi dan dokumentasi. 

b. Penyajian Data  

 Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data/mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, disajikan dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif.  

 



 

 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

 Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan 

demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal. Penarikan kesimpulan dilakukan pada data yang 

telah diambil dengan teknik pengumpulan data dan yang telah diperiksa 

keabsahan data dengan teknik triangulasi. 

 

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data Menurut Miles & Huberman 
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7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

 Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, peneliti melakukan 

hal-hal berikut : 

 Pertama, teknik trianggulasi antar sumber data, antar-teknik pengumpulan 

data dan antar-pengumpulan data, yang dalam hal ini peneliti akan berupaya 

mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi 

yang mampu membantu setelah diberi penjelasan. 

 Kedua, pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah 

ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member chek). Dalam kesempatan 

suatu pertemuan yang dihadiri oleh para responden atau informan dan beberapa 

peserta pengajian aktif, peneliti akan membacakan hasil penelitian. 

 Ketiga, akan mendiskusikan di jurusan tempat peneliti, termasuk koreksi 

dibawah para pembimbing. 

 Keempat, analisis kasus negatif yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil 

penelitian hingga waktu tertentu. 

 Kelima, perpanjang waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh untuk selain 

bukti yang lebih lengkap juga juga untuk memeriksa konsistensi tindakan atau 

ekspresi keagamaan para informan. 

Data atau informasi yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian kualitatif 

perlu diuji keabsahannya melalui teknik-teknik berikut: 

a. Triangulasi metode: jika informasi atau data yang berasal dari hasil wawancara 

misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya.  



 

 

b. Triangulasi peneliti: jika informasi yang diperoleh salah seorang anggota tim 

peneliti, maka diuji oleh tim anggota yang lain. 

c. Triangulasi sumber: jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada 

responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi. 

d. Triangulasi situasi: bagaimana penuturan seorang responden jika keadaan ada 

orang lain maka dibandingkan dengan dalam keadaan sendiri. 

e. Triangulasi teori: apakah ada keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak 

antara suatu teori dengan teori yang lain terhadap hasil penelitian. 

 Dengan ungkapan lain jika melalui pemeriksaan-pemeriksaan tersebut 

ternyata tidak sama jawaban responden atau ada perbedaan data atau informasi 

yang ditemukan maka keabsahan data diragukan kebenarannya. Dalam keadaan 

seperti itu peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga diketahui 

informasi yang mana benar (absah, shohih).55  

 Jadi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan sumber guna 

mendapatkan data mengenai masalah karakter negatif siswa di SDN Patihan 

Wetan Ponorogo dan metode pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku 

negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 
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8. Tahapan-tahapan Penelitian 

 Tahap penelitian dalam penelitian ini ada empat tahapan. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap pra lapangan yang meliputi: penyusunan rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurusi perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut personal etika peneliti. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahai latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis data yang meliputi: analisis setelah dan sesudah pengumpulan 

data. 

4. Tahap penulisan laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil SDN Patihan Wetan Ponorogo 

          Sekolah Dasar Negeri Patihan Wetan beralamat di jalan Parang Menang 

No. 66 Patihan Wetan. Lembaga sekolah ini memiliki NPSN dengan nomor 

20510069 dan berstatus akreditasi B. SDN Patihan Wetan berdiri pada tahun 

1946 di atas tanah kepemilikan desa. Status kepemilikan tanah tidak 

bersengketa. Nomor induk sekolah SDN Patihan Wetan yaitu 10 00 30 / 

1010511180032. 56  

 

2. Sejarah Berdirinya SDN Patihan Wetan Ponorogo 

       Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Patihan Wetan Ponorogo 

berdiri pada tanggal 25 September 1946. SDN Patihan Wetan Ponorogo 

didirikan di atas tanah desa seluas 1046 m�. Terdiri dari dua bagian timur dan 

barat, bagian timur seluas tanah 418 m� dan sebelah barat tanah seluas 624 

m� di Kelurahan Patihan Wetan Ponorogo. 

       Pada awal perkembangannya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada 

pagi hari, karena pengaruh situasi negara pada saat itu terutama peristiwa PKI 

Madiun dan Agresi Belanda. Pada saat itu tahun 1946 dinamakan Sekolah 
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Rakyat/SR 2 tahun dan berkembang menjadi SR 3 tahun. Kemudian pada tahun 

1963 berubah menjadi Sekolah Dasar 6 tahun dan berubah nama pula menjadi 

SDN Patihan Wetan. SK Pendirian Sekolah adalah pada tanggal 25 September 

1946. Seiring berjalannya waktu lembaga pendidikan ini mendapat perhatian 

oleh lingkungan masyarakat sekitar, supaya terus dikembangkan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kala itu. Walhasil, pada tahun 

1982 sekolah ini direnovasi dalam bidang sarana dan prasarananya dengan 

perhatian dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat. 

       Menjawab tuntutan zaman yang semakin komplek dan untuk terdorong 

untuk berperan aktif  melaksanakan program pemerintah terutama dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui program wajib 

belajar sembilan tahun maka SDN Patihan Wetan Ponorogo bekerja keras 

dalam langkahnya dan senantiasa dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu 

menuju suatu lembaga pendidikan yang profesional. Hal yang selalu dilakukan 

adalah menumbuhkan semangat belajar siswa, mempermudah dalam bertanya 

langsung kepada guru tentang pelajaran yang belum dimengerti, memberikan 

motivasi kewajiban bagi seorang muslim, mempererat hubungan lahir dan batin 

antara guru dan murid dengan bertatap muka secara langsung dalam suasana 

formal maupun nonformal. 

       Tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk membantu pemerintah 

mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya anak-anak yang ada di daerah 

Patihan Wetan. Pada awal berdiri proses belajar mengajar bertempat di gedung 



 

 

yang sangat sederhana. Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan 

prasarana penunjang pendidikan sekolah. Pembangunan fisik sarana dan 

prasarana belajar mengajar secara bertahap dilaksanakan meskipun tetap 

disadari hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. 

       Pada tahun 2005 lembaga ini bisa mengembangkan sarana dan prasarana 

penunjang proses pembelajaran, yaitu merenovasi ruang perpustakaan, 

melengkapi buku-buku perpustakaan sekolah, supaya siswa lebih mudah 

mengakses ilmu pengetahuan secara lebih lengkap dan siswa terbebas dari 

budaya sekolah karena ada Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah dan 

status SDN Patihan Wetan Ponorogo terakreditasi baik dari Diknas pada 

tanggal 30 Oktober 2010.57 

 

3. Letak Geografis SDN Patihan Wetan Ponorogo 

       Lembaga Pendidikan Negeri SDN Patihan Wetan Ponorogo terletak ± 5 km 

ke selatan dari kecamatan Babadan, ± 2 km ke barat dari makan Bathoro 

Katong yang ada di Setono, sebelah utara dari pondok pesantren Al-Hasan 

Patihan Wetan, dan ± 3 km sebelah timur kota Ponorogo. Tepatnya di dukuh 

Kranggan, jalan Parang Menang 43 Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Terletak pada titik 
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koordinat: garis lintang -7.8655000 dan garis bujur 111.4902000. Lembaga ini 

berada di sekitar pemukiman warga yang mayoritas beragama Islam.58 

 

4. Visi, Misi, dan Tujuan SDN Patihan Wetan Ponorogo 

a. Visi  

Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berprestasi, terampil, dan 

mandiri. 

b. Misi  

Mencetak anak didik yang beriman dengan mengarahkan siswa mencapai 

prestasi dan mengembangkan siswa berwawasan IPTEK. 

c. Tujuan 

1) Menjadikan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa 

2) Membentuk siswa yang berprestasi akademik maupun non akademik 

3) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal 

untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi 

4) Menjadi sekolah yang diminati masyarakat 

5) Membentuk siswa yang terampil, kreatif, dan pekerja keras untuk dapat 

mengembangkan diri secara terus menerus 

6) Mengenal dan mencintai masyarakat dan kebudayaan59 
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5. Struktur Organisasi SDN Patihan Wetan Ponorogo 

       Suatu pengorganisasian dikatakan baik, apabila di dalamnya ada hubungan 

pola yang harmonis dari berbagai personal atau staf untuk menjalankan visi dan 

misi sekolah hingga tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 

       Sekolah Dasar Negeri Patihan Wetan Ponorogo adalah suatu lembaga 

pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan. Organisasi sekolah ini terdiri 

dari ketua komite yang bekerja sama dengan narasumber dan kepala sekolah, 

kemudian di bawahnya ada wakil ketua yang membawahi empat bidang, yaitu 

sekretaris beserta wakilnya, bendahara beserta wakilnya. Di bawahnya ada 

anggota bidang, yaitu bidang penggalian sumber dana sekolah, bidang 

pengembangan kualitas pelayanan sekolah, bidang sistem informasi pelayanan 

sekolah, anggota bidang pengelolaan sumber daya sekolah, anggota bidang 

sarana/prasarana sekolah dan anggota bidang usaha kreasi seni dan krativitas 

sekolah.60 

 

6. Keadaan Guru dan Siswa SDN Patihan Wetan Ponorogo 

a) Keadaan Guru SDN Patihan Wetan Ponorogo 

       Guru memegang peran yang sangat penting pada suatu lembaga 

pendidikan, karena guru sebagai pihak yang terlibat langsung dan 

bertanggung jawab terhadap suksesnya proses belajar mengajar. 
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       Secara keseluruhan guru SDN Patihan Wetan Ponorogo berjumlah 10 

orang, dengan perincian: Kepala Sekolah 1 orang, Guru Kelas 6 orang, Guru 

PAI 1 orang, Guru Penjaskes 1 orang, dan tenaga operator 1 orang.61 

b) Keadaan siswa SDN Patihan Wetan Ponorogo 

       SDN Patihan Wetan Ponorogo adalah sebuah lembaga pendidikan yang 

letaknya di kelurahan yang dekat dengan daerah perkotaan, siswanya banyak 

yang berasal dari kelurahan Patihan Wetan dan sekitarnya. Dengan jumlah 

keseluruhannya 60 siswa, yang terdiri dari 25 laki-laki dan 35 perempuan. 

Kelas I terdiri dari 3 laki-laki dan 5 perempuan. Kelas II terdiri dari 9 laki-

laki dan 9 perempuan. Kelas III terdiri dari 3 laki-laki dan 6 perempuan. 

Kelas IV terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. Kelas V terdiri dari 5 laki-

laki dan 8 perempuan. Kelas VI terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan.62 

 

7. Sarana Prasarana SDN Patihan Wetan Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Suatu lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran akan dapat mencapai 

tujuannya apabila mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung.  

Sarana dan prasarana di SDN Patihan Wetan Ponorogo terdiri dari 1 ruang 

kepala sekolah, 1 ruang guru, 6 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 1a ruang 
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tamu, 1 kamar mandi, 1 tempat parkir, 14 bangku untuk 1 peserta didik, 60 

bangku untuk 2 peserta didik, 12 lemari, 18 kursi, 6 rak buku, 6 papan tulis,3 

rak perpustakaan, 1 rak besi, 2 komputer, 5 alat IPA, 2 alat IPS, 42 atlas, 5 

globe, 1 bola voli, 1 bola sepak, 2 bola sepak takrow, dan 1 tape recorder.63 

 

8. Kurikulum SDN Patihan Wetan Ponorogo 

Kurikulum SDN Patihan Wetan Ponorogo adalah KTSP (Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan) yang diprogramkan oleh Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan (Dikbud) dan kurikulum lokal. 

Kurikulum Dikbud mencakup mata pelajaran Pendidikan Agama, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu 

Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Ketrampilan, 

dan Penjasorkes (pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan). Sedangkan 

kurikulum lokal mencakup mata pelajaran Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, dan 

Pengembangan Diri.64 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Karakter Negatif yang dilakukan Siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo 

       Ketika masyarakat merayakan kebebasan individual dan sekolah-sekolah 

tetap bersifat netral dalam persoalan nilai, maka awan gelap muncul di ujung 

horizon moralitas. Kita dapat melihat bukti-bukti adanya penurunan moral. 
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Adapun hasil penelitian karakter negatif yang dilakukan siswa di SDN Patihan 

Wetan Ponorogo ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Suroto selaku 

kepala sekolah SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

“Siswa biasanya melakukan pelanggaran/masalah dalam kategori wajar 
yang masih bisa dikendalikan oleh para guru. Misalnya, membuat gaduh 
dan main sendiri ketika pembelajaran berlangsung, menyontek ketika 
ulangan harian maupun semesteran. Yang seperti ini, perlu diperingatkan 
dengan nasehat atau teguran.”65  
 
Terjadinya pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang 

merupakan kesengajaan yang dilakukan karena bosan atau jenuh terhadap 

pelajaran. Tidak menutup kemungkinan, para siswa merasa pelajaran tersebut 

membuat mereka terbelenggu atau mengganggu aktivitas yang sedang mereka 

lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suroto selaku Kepala Sekolah 

SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

“Ada beberapa, salah satunya pada siswa laki-laki kelas 5 yang sudah satu 
semester tidak masuk sekolah. Sebenarnya sudah dicari tahu mengenai 
penyebab siswa tersebut tidak masuk sekolah pada orang tuanya, tapi orang 
tua siswa tersebut tidak mau terbuka dengan pihak sekolah. Sepertinya 
anak tersebut sudah terkena pergaulan yang negatif oleh teman-temannya. 
Hingga saat ini siswa tersebut belum masuk sekolah.”66 

 
Membuat gaduh dan main sendiri ketika pembelajaran berlangsung 

merupakan gejala atau peristiwa yang mencerminkan ketidakdisiplinan diri. 

Biasanya didorong sifat bosan, malas, dan ingin mencari-cari perhatian guru 

agar mau memperhatikannya sehingga dapat mengganggu dan menghambat 

aktivitas pembelajaran.  
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 Setiap hari Sabtu diadakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka mulai pukul 

09.00-10.30 WIB. Kegiatan ini di ikuti oleh semua siswa. Di bagi menjadi 2 

kelompok siaga dan penggalang. Siaga terdiri dari kelas I, II, dan III, sedangkan 

penggalang terdiri dari kelas IV, V, dan VI. Terlihat kelas siaga terkesan gaduh 

dan sulit sekali di atur saat pembelajaran berlangsung hingga pembina pramuka 

kewalahan mengatur para siswa. Namun, anak-anak antusias ketika diberi 

permainan seperti permainan estafet karet dan bernyanyi lempar kata secara 

berkelompok. Kelas penggalang terlihat rapi dan tidak ramai, namun ada yang 

bermain sendiri ketika pembina pramuka menyampaikan materi.67 

Hal ini diperkuat dengan adanya foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di SDN Patihan Wetan Ponorogo.68 Membuat gaduh 

dan main sendiri tidak hanya terjadi saat pembelajaran berlangsung saja, tetapi 

ketika kegiatan lain pun siswa terlihat gaduh dan main sendiri. Seperti pada saat 

akan shalat Zuhur, banyak siswa yang terlambat ke tempat shalat karena masih 

bermain sendiri dengan temannya, mereka terlalu santai dan tidak segera antri 

untuk berwudhu, padahal masih banyak kran air yang tidak digunakan.  

 Setiap hari Senin sampai Kamis diadakan shalat Zuhur berjamaah di 

sekolah. Jam menunjukkan pukul 12.00 waktunya shalat Zuhur berjamaah. 

Seperti biasa para siswa menuju ke tempat wudhu untuk mengambil air wudhu 

dan melaksanakan shalat Zuhur berjamaah. Para siswa sangat antusias, namun 
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ada beberapa dari mereka yang masih saja bermain dengan temannya meskipun 

terlihat banyak kran air yang nganggur. Akhirnya guru menegur siswa yang 

sedang bermain tersebut.69 

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Ibu Mayang selaku salah satu 

Pembina Pramuka sewaktu memberikan materi pembelajaran seperti berikut : 

“Gaduh tidaknya anak-anak tergantung dengan materi yang kita berikan. 
Kalau hanya materi saja yang diberikan maka akan bosan dan akhirnya 
anak-anak membuat gaduh di kelas bahkan bermain sendiri. Ketika anak-
anak mulai bosan, maka saya sela dengan bernyanyi ataupun permainan.”70 

 
Menyontek ketika ulangan harian maupun semesteran merupakan ulah 

yang timbul karena kemalasan belajar dan bergantung kepada bantuan teman 

saat ujian berlangsung . Nilai nyontek dan suasana nyontek yang merebak ke 

mana-mana. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ria Dwi Prananti selaku guru 

SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

“Menyontek itu sudah seperti membudaya. Setiap ada ulangan pasti ada 
saja siswa yang menyontek, memberi jawaban kepada temannya, bahkan 
diskusi saat ulangan berlangsung. Hal ini menyebabkan kelas menjadi 
gaduh. Ketika ada siswa yang ketahuan menyontek atau memberi jawaban 
kepada temannya saat ulangan, maka langkah pertama guru akan 
menegurnya. Jika sudah ditegur siswa masih seperti itu maka, guru akan 
menyita hasil jawabannya atau disuruh mengerjakan soal ulangan di kantor 
guru.”71 
 
Mengejek dengan kata-kata kasar atau kotor merupakan suatu perbuatan 

yang menyakitkan atau dapat memancing masalah. Ini bisa kita alami dan kita 

rasakan jika misalnya sasaran ejekan adalah diri kita sendiri. Hal ini juga terjadi 
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pada siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo yang mengolok-ngolok temannya 

ketika dia tidak bisa mengerjakan tugas dari seorang guru atau ketika mereka 

berkelahi dengan temannya. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ria 

Dwi Prananti selaku guru SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

“Ketika pembelajaran berlangsung, biasanya ada siswa yang saya tunjuk 
untuk menjawab soal pertanyaan kemudian tidak bisa menjawab/menjawab 
dengan salah maka anak yang lain biasanya akan menertawakannya bahkan 
mengejeknya dengan kata-kata yang kasar atau kotor, ataupun ketika 
berkelahi anak cenderung mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor. Hal ini 
jika dibiarkan maka anak-anak akan terbiasa melakukan hal buruk seperti 
itu.”72 
 
Malas dan tidak tanggap terhadap suatu keadaan, rangsangan, atau masalah 

merupakan bentuk kepribadian buruk yang menjengkelkan. Sikap ini 

menimbulkan menurunnya semangat belajar siswa dan berdampak pada prestasi 

siswa. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kus Purwanti selaku guru SDN 

Patihan Wetan Ponorogo. 

“Biasanya ketika saya beri PR atau tugas ya dikerjakan semua oleh anak-
anak. Tapi ketika kesusahan mengerjakan tugas, biasanya ada yang tidak 
mengerjakan bahkan ada yang mengerjakan asal-asalan. Ini biasanya 
dilakukan oleh siswa laki-laki. Berbagai alasan mereka lontarkan. Ada 
yang mengatakan susah, di rumah sedang sakit, tidak belajar karena 
ngantuk, dan bahkan ada yang mengatakan lupa jika diberi tugas oleh 
guru.”73 
 

       Karakter tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk melalui beberapa 

faktor yang mempengaruhi, yaitu: faktor biologis dan faktor lingkungan. Faktor 

lingkungan paling banyak memberikan pengaruh besar dalam pembentukan 
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karakter seseorang. Pembentukan karakter negatif seseorang juga tidak lepas 

dari pengaruh faktor lingkungan. Adapun beberapa faktor karakter negatif 

seseorang yang penyebabnya berasal dari faktor lingkungan, diantaranya: 1) 

longgarnya pegangan terhadap agama, 2) kurang efektifnya pembinaan moral 

yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat, 3) derasnya 

arus budaya materialistis, hedonistis, dan sekularistis, dan 4) belum ada 

kemauan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah.  

       Karakter negatif yang dilakukan siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) pengaruh pergaulan dari 

teman sebaya; 2) kurangnya kasih sayang, bimbingan dan perhatian dari orang 

tua atau orang-orang terdekat; dan 3) pengaruh media elektronik seperti 

kecanduan game dan sosial media yang semakin merajalela dan merambah 

kawasan anak-anak.74 

        

2. Metode Pengembangan Karakter Untuk Mengurangi Perilaku Negatif     

 Siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo 

Dalam mengembangkan karakter siswa di sekolah, kepala sekolah dan guru 

memiliki posisi yang penting dalam mewujudkan karakter apa saja yang akan 

dicapai sekolah tersebut. Selain itu keluarga dan masyarakat juga ikut berperan 

dalam mengembangkan karakter yang baik pada siswa. 
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Lembaga Pendidikan SDN Patihan Wetan mengembangkan karakter siswa 

untuk mengurangi perilaku negatif siswa dengan menekankan metode pada 

keteladanan, kedisiplinan dan pembiasaan seperti shalat Zuhur berjamaah, 

shalat Dhuha berjamaah, tahlilan, baca tulis Al-Qur’an, istighosah, kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka, upacara bendera, piket kelas dan kerja bakti. Seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Suroto selaku Kepala Sekolah SDN Patihan 

Wetan Ponorogo. 

“Di SDN Patihan Wetan Ponorogo mengembangkan karakter siswa ya 
dengan kegiatan yang menunjang dalam pengembangan karakter siswa. 
Ada shalat Zuhur berjamaah, shalat Dhuha berjamaah, tahlilan, istighosah 
pada hari hari tertentu atau pada saat memperingati hari besar tertentu, baca 
tulis Al-Qur’an, ekstra pramuka, dan kerja bakti.”75 
 
 Selain kegiatan yang rutin dilakukan oleh lembaga sekolah, juga ada 

rutinan yang dilakukan dari lembaga luar seperti yang dilakukan oleh dinas 

kesehatan puskesmas Babadan diantaranya pemberian vaksin dan pelatihan 

dokter kecil. Pelatihan dokter kecil memiliki visi : 

“Sekolahku Sehat, Prestasiku Hebat, Imanku Kuat”76 

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan saja dari masing masing sekolah. 

Pelatihan dokter kecil ini melatih siswa menjadi seorang dokter kecil yang bisa 

membantu saat temannya sedang sakit saat di sekolah, mengajak teman-

temannya dalam menjaga kebersihan, membiasakan siswa untuk selalu menjga 
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kebersihan diri dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh 

salah satu petugas Dinas Kesehatan Puskesmas Babadan Ponorogo. 

“Pelatihan dokter kecil ini merupakan kegiatan rutinan yang ada setiap 
tahun. Kegiatan ini melatih siswa menjadi seorang dokter kecil yang bisa 
membantu saat temannya sedang sakit saat di sekolah, mengajak teman-
temannya dalam menjaga kebersihan, membiasakan siswa untuk selalu 
menjaga kebersihan diri dan lingkungan.”77 
 
Pelatihan dokter kecil ini sebagai upaya mengembangkan karakter peduli 

lingkungan, memberikan penyuluhan kepada siswa mengenai macam-macam 

bakteri dan kuman yang ada di tubuh orang yang tidak menjaga kebersihan dan 

penyuluhan agar siswa terbiasa menjaga kebersihan seperti rajin mandi setiap 

hari, memotong dan membersihkan kuku, mencuci tangan sebelum dan sesudah 

makan makan. Kegiatan ini diperkuat dengan adanya foto dokumentasi 

pelatihan dokter kecil.78 

 Mengingat pentingnya karakter dalam membangun sumber daya manusia 

(SDM) yang kuat, maka pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku 

negatif siswa sangat diperlukan. Dengan adanya metode dalam setiap aktivitas 

sekolah, maka pengembangan karakter siswa bisa berjalan dengan benar. Ini 

sesuai dengan yang disampaikan Bapak Suroto selaku kepala sekolah SDN 

Patihan Wetan Ponorogo. 

“Aktivitas atau kegiatan yang ada di sekolah ini semuanya mengacu pada 
pengembangan karakter siswa. Harapannya para siswa akan menjadi anak 
yang taat, tertib, berbakti pada guru dan orang tua, memiliki sopan santun 
yang baik. Seperti salah satunya kegiatan sholat Zuhur berjamaah  yang 
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merupakan upaya dalam peningkatan kualitas agama siswa. Harapannya 
bisa dipahami kemudian diterapkan di masyarakat. Agar anak berbakti 
pada orang tua, menjadi anak sholeh dan sholehah. Semuanya merupakan 
upaya dalam menanamkan karakter terutama penanaman karakter 
religius.”79 
 
Lembaga Pendidikan SDN Patihan Wetan Ponorogo melaksanakan 

pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa salah satunya 

dengan menekankan metode pembiasaan seperti shalat Zuhur berjamaah, shalat 

Dhuha berjamaah, tahlilan, baca tulis Al-Qur’an, istighosah, ekstra pramuka, 

upacara bendera, piket kelas dan kerja bakti. Seperti hasil observasi pada 

kegiatan baca tulis Al-Qur’an di SDN Patihan Wetan Ponorogo.80 Seperti hasil 

wawancara dengan Bapak Afif Fariawan selaku guru PAI di SDN Patihan 

Wetan. 

“Selain dengan melaksanakan shalat Zuhur dan shalat Dhuha berjamaah, 
pelaksanaan pengembangan karakter siswa lainnya di SDN Patihan Wetan 
diadakan dengan berbagai kegiatan pembiasaan, seperti menghafal surat-
surat pendek, lalu setiap hari Senin sampai hari Kamis setelah pelajaran 
selesai diadakan kegiatan baca tulis Al-Qur’an dengan mendatangkan tutor 
dari santri pondok pesantren Ali Muttaqin.”81 
 
Kegiatan baca tulis Al-Qur’an di SDN Patihan Wetan Ponorogo ini sebagai 

upaya melatih para siswa agar senantiasa dekat dengan Allah dan meningkatkan 

keimanan serta ketakwaan siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Ustadz Siroju Rohmatul Huda sebagai penjaga sekolah 

sekaligus guru ngaji di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 
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“Saya di sini selain sebagai penjaga sekolah juga mengajar ngaji anak-anak 
di sini. Mulai dari iman shalat, saya yang mengimami dan juga yang 
mengajar ngaji di sini. Biasanya ngajinya ya hafalan surah pendek, hafalan 
asmaul husna, hafalan doa-doa sehari-hari dan doa-doa ketika shalat, 
membaca, dan menulis surah-surah pendek.”82 
 
Hal ini diperkuat dengan adanya foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan 

baca tulis Al-Qur’an di SDN Patihan Wetan Ponorogo.83 Selain baca tulis Al-

Qur’an, siswa juga diajarkan untuk terbiasa melakukan pembacaan tahlil. 

Pembiasaan ini merupakan upaya yang dilakukan sekolah agar siswa bisa 

membaca tahlil. Hal ini dilakukan karena di masyarakat sering sekali 

mengadakan tahlilan sehingga anak perlu dibiasakan membaca tahlil. Kegiatan 

tahlilan ini diperkuat dengan hasil observasi yang peneliti lakukan.84 

Pengembangan karakter siswa di SDN Patihan Wetan dilakukan dengan 

beberapa metode pembiasaan, seperti membiasakan shalat Dhuha berjamaah 

dan shalat Zuhur berjamaah sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Afif 

Fariawan selaku guru PAI SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

“Siswa melaksanakan shalat Zuhur berjamaah setiap hari Senin sampai 
Kamis. Kegiatan ini di ikuti siswa kelas 3-6 SDN Patihan Wetan, dan ada 
beberapa guru, termasuk saya yang mendampingi proses kegiatan tersebut 
untuk membimbing apabila ada gerakan-gerakan yang masih kurang tepat. 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan karakter siswa dan 
meningkatkan keimanan kepada Allah SWT.”85 
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Diperkuat dengan adanya foto dokumentasi pelaksanaan shalat Zuhur 

berjamaah.86 Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Suroto 

selaku Kepala Sekolah SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

“Sekolah ini menggunakan metode dalam pengembangan karakter siswa, 
khususnya pengembangan karakter religius dengan mengadakan 
pembiasaan-pembiasaan keagamaan di sekolah, yaitu mengadakan shalat 
Dhuha berjamaah setiap hari Kamis pagi mulai pukul 07.00 WIB, 
kemudian pada hari Senin sampai hari Kamis diadakan shalat Zuhur 
berjamaah di sekolah setiap selesai pembelajaran yang diikuti oleh kelas III 
sampai kelas VI. Kemudian dilanjutkan dengan baca tulis Al-Qur’an setiap 
shalat Zuhur berjamaah.”87 
 
 Kedisiplinan menjadi alat ampuh dalam mengembangkan karakter siswa. 

Di SDN Patihan Wetan Ponorogo, kegiatan pramuka merupakan salah satu 

upaya dalam membentuk kedisiplinan siswa. Dalam kegiatan ini, siswa 

diajarkan bagaimana menanamkan kedisiplinan sejak dini. Seperti yang telah 

dilaksanakan sampai saat ini yaitu datang ke sekolah tepat waktu, setiap masuk 

kelas para siswa melakukan doa bersama sebelum kegiatan pembelajaran 

dimulai, dan dilaksanakannya upacara bendera setiap hari Senin. Diperkuat pula 

dengan foto dokumentasi pelaksanaan doa bersama sebelum kegiatan 

pembelajaran.88 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak 

Suroto selaku Kepala Sekolah SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

“Sekolah ini juga menerapkan metode kedisiplinan siswa dengan 
mengadakan upacara bendera setiap hari senin yang diikuti oleh siswa, para 
guru, dan staf karyawan. Untuk petugas biasanya diambil dari kelas IV 
sampai dengan kelas VI. Upacara dimulai pukul 07.00 WIB. Setelah selesai 
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siswa langsung masuk kelas masing-masing.  Kemudian masuk kelas 
masing-masing melakukan doa bersama sebelum pembelajaran di mulai.”89 
 
Metode pembiasaan dilakukan untuk mengembangkan karakter siswa yang 

sesuai dengan tujuan sekolah, seperti budaya cium tangan untuk menumbuhkan 

rasa hormat dan santun dan rendah hati terhadap orang lain. Ini dilakukan 

ketika siswa akan pulang sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ria 

Dwi Prananti selaku guru SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

“Untuk menumbuhkan rasa hormat kepada orang lain dan sopan santun. 
Salah satunya ketika akan pulang sekolah maka siswa berdoa terlebih 
dahulu dipimpin oleh ketua kelas kemudian bersalaman sambil mencium 
tangan gurunya secara bergantian dengan tertib dan rapi.”90  

 

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu siswa 

SDN Patihan Wetan Ponorogo yang bernama Tika kelas III. Tika mengatakan 

bahwa kita selalu berdoa bersama sebelum pulang sekolah. Setelah itu 

bersalaman dengan guru sambil cium tangan.91 

Di SDN Patihan Wetan Ponorogo, pengembangan karakter siswa melalui 

metode keteladanan diterapkan secara langsung di lapangan dengan cara 

memberi teladan yang baik kepada siswa, memberi nasehat, dan menegur 

apabila siswa melakukan kesalahan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu 

Ria Dwi Prananti selaku guru SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

“Terkait dengan pengembangan karakter siswa, saya langsung terapkan di 
lapangan, misalnya ada anak yang mengolok-ngolok temannya ketika dia 
tidak bisa mengerjakan tugas dari seorang guru, maka langsung saya 
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nasehati bahwa mengolok-ngolok itu tidak baik dan saya suruh untuk minta 
maaf. Secara tidak langsung, anak-anak yang lain juga mengetahuinya 
bahwa mengolok-ngolok atau mengejek itu tidak baik.”92 
 

       Selain dengan metode keteladanan dan kedisiplinan, mengembangkan 

karakter untuk mengurangi karakter negatif siswa melalui kegiatan pembiasaan 

kerja bakti untuk menciptakan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan karakter kepedulian lingkungan 

kepada siswa juga melatih agar siswa terbiasa menjaga kebersihan lingkungan. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Suroto selaku 

Kepala Sekolah SDN Patihan Wetan Ponorogo yang mengatakan bahwa untuk 

menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan diadakan kerja bakti yang 

dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Selain itu setiap kelas di buat jadwal 

piket kelas untuk membersihkan kelas setiap hari secara bergantian.93 

       Hal ini didukung oleh pernyataan dari salah satu siswa bernama Tika kelas 

III. Tika mengatakan bahwa setiap dua minggu sekali kami melaksanakan 

bersih-bersih dan setiap hari kami bergantian untuk menyapu lantai kelas 

sebelum pelajaran dimulai.94 

 Di SDN Patihan Wetan Ponorogo, pengembangan karakter untuk 

mengurangi perilaku negatif siswa juga membutuhkan proses internalisasi nilai-

nilai. Untuk itu, diperlukan pembiasaan diri untuk masuk ke dalam hati agar 

tumbuh dari dalam. Nilai-nilai karakter dapat diintegrasikan dan 
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diinternalisasikan ke dalam seluruh kegiatan sekolah baik dalam kegiatan 

intrakurikuler maupun kegiatan lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan 

baca tulis Al-Qur’an misalnya, selain membiasakan siswa untuk disiplin, 

kegiatan ini merupakan upaya mengembangkan karakter untuk mengurangi 

perilaku negatif siswa dengan menginternalisasikan ke dalam kegiatan 

ektrakurikuler. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suroto selaku 

Kepala Sekolah SDN Patihan Wetan yang mengatakan bahwa kegiatan ekstra 

pramuka dan baca tulis Al-Qur’an ini selain melatih siswa untuk terbiasa 

disiplin juga termasuk kegiatan yang di dalamnya juga mengintegrasikan nilai-

nilai pendidikan karakter pada siswa. Di dalam kegiatan tersebut, nilai-nilai 

karakter dikembangkan.95 

Internalisasi pada hakikatnya adalah upaya berbagi pengetahuan. 

Internalisasi dapat pula diterjemahkan sebagai salah satu metode dalam siklus 

manajemen pengetahuan yang digunakan para pendidik untuk memberikan 

kesempatan kepada para siswa agar berbagi pengetahuan yang mereka miliki 

kepada orang lain. Seperti pada kegiatan pramuka, para siswa diberi 

kesempatan  untuk saling berbagi pengetahuan atau sesuatu apapun yang 

mereka ketahui kepada teman-temannya. Integrasi nilai diartikan pula sebagai 

pembauran nilai-nilai karakter yang ada di sekolah. Di SDN Patihan Wetan, 

mengintegrasikan nilai-nilai dengan menerapkannya pada kegiatan yang ada di 

sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan baca tulis Al-Qur-an. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data Tentang Karakter Negatif yang dilakukan Siswa di SDN 

Patihan Wetan Ponorogo   

Karakter negatif ialah sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-

norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Ibnu 

Qayyim dalam Madarijus Salikhin mengemukakan karakter yang buruk/negatif 

disandarkan pada empat sendi, yaitu : 1) kebodohan, yang menampakkan kebaikan 

dalam rupa keburukan, menampakkan keburukan dalam rupa keburukan, 

menampakkan kekurangan dalam rupa kesempurnaan, dan menampakkan 

kesempurnaan dalam rupa kekurangan, 2) kedhaliman, yang membuatnya 

membuat sesuatu bukan pada tempatnya, memarahi perkara yang mestinya 

diridhai, meridhai sesuatu yang mestinya dimarahi, dan lain sebagainya dari 

tindakan-tindakan yang tidak professional, dan 3) syahwat, yang mendorongnya 

menghendaki sesuatu kikir, bakhil, tidak menjaga kehormatan, rakus, dan hina.96 

Karakter negatif yang dilakukan siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo 

beraneka ragam seperti membolos, membuat gaduh saat pembelajaran dan 

kegiatan tertentu, main sendiri ketika pembelajaran berlangsung, menyontek ketika 

ulangan harian maupun semesteran, dan mengejek dengan kata-kata kasar atau 
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kotor, menertawakan teman, membuang sampah sembarangan, malas, tidak 

tanggap terhadap suatu keadaan, rangsangan, atau masalah dan pergaulan yang 

negatif. 

1. Membangkang atau Tidak Patuh Terhadap Aturan 

       Di SDN Patihan Wetan Ponorogo terdapat siswa yang melakukan 

pelanggaran terhadap aturan sekolah. Salah satunya siswa laki-laki kelas 5 yang 

sudah satu semester tidak masuk sekolah. Sebenarnya sudah dicari tahu 

mengenai penyebab siswa tersebut tidak masuk sekolah oleh pihak sekolah 

kepada orang tuanya, tapi orang tua siswa tersebut tidak mau terbuka dengan 

pihak sekolah. Sepertinya anak tersebut sudah terkena pergaulan yang negatif 

oleh teman-temannya. Hingga saat ini siswa tersebut belum masuk sekolah. 

       Pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan merupakan 

kesengajaan yang dilakukan karena bosan atau jenuh terhadap pelajaran. Tidak 

menutup kemungkinan, para siswa merasa pelajaran tersebut membuat mereka 

terbelenggu atau mengganggu aktivitas yang sedang mereka lakukan.97 

2. Membuat Gaduh atau Main Sendiri Ketika Pembelajaran Berlangsung 

Pengembangan karakter siswa sangat berguna dan memiliki manfaat yang 

besar bagi semua kalangan, salah satunya pada kepribadian siswa. Semakin 

mereka mengembangkan karakter yang dimiliki, maka mereka mampu 

membentuk kepribadian yang lebih baik. Namun berdasarkan hasil pengamatan 
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di SDN Patihan Wetan Ponorogo masih terdapat beberapa siswa yang membuat 

gaduh. Hal ini juga terjadi pada jam kegiatan ekstrakurikuler pramuka, terlihat 

kelas siaga terkesan gaduh dan sulit sekali diatur hingga pembina pramuka 

kewalahan mengatur para siswa. Namun, anak-anak antusias ketika diberi 

permainan estafet karet bernyanyi lempar kata secara berkelompok. Sebaliknya, 

kelas penggalang terlihat rapi dan tidak ramai saat diberi materi, namun ada 

yang bermain sendiri dan bercakap-cakap dengan temannya ketika pembina 

pramuka menyampaikan materi. 

 Selain membuat gaduh dan main sendiri ketika pembelajaran berlangsung, 

pada saat kegiatan shalat Zuhur pun, banyak siswa yang terlambat ke tempat 

shalat karena masih bermain sendiri dengan temannya. Mereka sudah 

mendengar suara azan berkumandang namun sebagian dari mereka khususnya 

siswa laki-laki terlihat santai dan tidak segera mengantri untuk berwudhu, 

padahal masih banyak kran air yang tidak digunakan. 

 Menurut peneliti, gaduh tidaknya anak-anak tergantung dengan metode, 

media pembelajaran, pengelolaan kelas yang digunakan oleh guru. Para siswa 

lebih menyukai belajar sambil bermain khususnya kelas bawah (kelas I, II, dan 

III). Kalau hanya materi saja yang diberikan tanpa diselingi permainan atau 

tidak memberikan jeda istirahat sebentar maka siswa akan bosan dan akhirnya 

anak-anak membuat gaduh kelas bahkan mengabaikan guru saat memberikan 

materi. Ketika anak-anak mulai bosan perlu di selingi dengan bernyanyi 

ataupun permainan yang bisa membangkitkan semangat belajar siswa kembali. 



 

 

Membuat gaduh dan main sendiri ketika pembelajaran berlangsung. 

Kenakalan semacam ini merupakan gejala atau peristiwa yang mencerminkan 

ketidakdisiplinan diri. Biasanya didorong sifat bosan, malas, dan ingin mencari-

cari perhatian guru agar mau memperhatikannya sehingga dapat mengganggu 

dan menghambat aktivitas pembelajaran.98 

3.Menyontek Ketika Ulangan Harian Maupun Semesteran 

Di lingkungan sekolah SDN Patihan Wetan Ponorogo, menyontek itu 

sudah seperti membudaya. Setiap ada ulangan pasti ada saja siswa yang 

menyontek, memberi jawaban kepada temannya, bahkan diskusi saat ulangan 

berlangsung. Hal ini menyebabkan kelas menjadi gaduh/ramai. Ketika ada 

siswa yang ketahuan menyontek atau memberi jawaban kepada temannya saat 

ulangan, maka langkah pertama guru akan menegurnya. Jika sudah ditegur 

siswa masih seperti itu maka, guru akan menyita hasil jawabannya atau di suruh 

mengerjakan kembali soal ulangan di kelas atau di kantor guru. 

 Menyontek ketika ulangan harian maupun semesteran merupakan 

perbuatan curang yang dilakukan dengan sengaja lantaran ketidaksiapan siswa 

dalam menghadapi ujian. Ulah yang timbul karena kemalasan belajar dan 

bergantung kepada bantuan teman saat ujian berlangsung. Nilai nyontek dan 

suasana nyontek yang merebak ke mana-mana.99 
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4. Mengejek dengan Kata-kata Kasar atau Kotor 

Di SDN Patihan Wetan, ketika pembelajaran berlangsung biasanya ada 

siswa yang ditunjuk untuk menjawab soal pertanyaan kemudian tidak bisa 

menjawab/menjawab salah maka anak yang lain spontan akan 

menertawakannya bahkan mengejeknya dengan kata-kata yang kasar atau 

kotor. Ketika berkelahi juga demikian, anak cenderung mengeluarkan kata-kata 

kasar atau kotor karena belum bisa mengontrol emosinya bahkan sampai adu 

fisik pula. Hal ini jika dibiarkan maka anak-anak akan terbiasa melakukan hal 

buruk seperti itu. 

 Mengejek dengan kata-kata kasar atau kotor merupakan suatu perbuatan 

yang menyakitkan. Ini bisa kita alami dan kita rasakan jika misalkan sasaran 

ejekan adalah diri kita sendiri.100 

5. Bersikap Malas, Tidak Tanggap Terhadap Suatu Keadaan, Rangsangan, 

atau Masalah 

Pada siswa SDN Patihan Wetan Ponorogo, biasanya ketika diberi PR atau 

tugas dikerjakan semua oleh anak-anak. Tetapi ketika kesusahan mengerjakan 

tugas, ada yang tidak mengerjakan bahkan ada yang mengerjakan asal-asalan. 

Ini biasanya dilakukan oleh mayoritas siswa laki-laki. Berbagai alasan mereka 

lontarkan. Ada yang mengatakan susah mengerjakan, di rumah sedang 

sakit/sibuk, tidak belajar karena ngantuk, dan bahkan ada yang mengatakan 

lupa jika di beri tugas oleh guru. 

                                                           
       100 Ibid, 154.  



 

 

 Karakter negatif siswa yang paling sering kita temukan dan sulit untuk 

menghindarinya adalah kemalasan. Malas dan tidak tanggap terhadap suatu 

keadaan, rangsangan, atau masalah merupakan bentuk kepribadian buruk yang 

menjengkelkan. Sikap ini menimbulkan menurunnya semangat belajar siswa 

dan berdampak pada prestasi siswa. 

         Munculnya karakter negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo tidak 

lepas dari beberapa faktor biologis dan lingkungan. Namun, faktor lingkunganlah 

yang paling banyak memberikan pengaruh besar terhadapperkembangan karakter 

seseorang, diantaranya: (1) pengaruh pergaulan dari teman sebaya, (2) kurangnya 

kasih sayang, bimbingan, dan perhatian dari orang tua atau orang-orang terdekat, 

dan (3) pengaruh media elektronik seperti kecanduan game dan sosial media yang 

semakin merajalela dan merambah kawasan anak-anak. Siswa sekolah dasar 

zaman sekarang berbeda jauh kehidupannya dengan siswa zaman dahulu. Zaman 

dahulu siswa belum mengenal yang namanya media elektronik seperti handphone, 

komputer, laptop, televisi, dan notebook sehingga waktu belajar mereka tidak 

terganggu oleh barang-barang elektronik seperti itu. Permainan tradisional seperti 

lompat tali, petak umpet, dan permainan tradisional lainnya masih melekat pada 

siswa zaman dahulu.  

       Timbulnya sikap perbuatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari derasnya arus 

budaya materialistis, hedonistis, dan sekuleristis yang disalurkan melalui tulisan-

tulisan, lukisan-lukisan, siaran-siaran, pertunjukan-pertunjukan, film, lagu-lagu, 

permainan-permainan, dan sebagainya. Penyaluran arus budaya yang demikian itu 



 

 

didukung oleh para penyandang modal yang semata-mata mengeruk keuntungan 

material dengan memanfaatkan kecenderungan anak, tanpa memerhatikan 

dampaknya bagi kerusakan moral. Derasnya arus budaya yang demikian disinyalir 

termasuk faktor yang paling besar andilnya dalam menghancurkan moral anak dan 

generasi tunas bangsa.101 

 Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masalah karakter negatif 

yang dilakukan siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo diantaranya membangkang 

atau tidak patuh terhadap aturan seperti membolos, membuat gaduh saat 

pembelajaran dan kegiatan tertentu, main sendiri ketika pembelajaran berlangsung, 

menyontek ketika ulangan harian maupun semesteran, dan mengejek dengan kata-

kata kasar atau kotor, menertawakan teman, membuang sampah sembarangan, 

malas, tidak tanggap terhadap suatu keadaan, rangsangan, atau masalah dan 

pergaulan yang negatif. Dari beberapa masalah karakter negatif yang dilakukan 

siswa yang muncul di SDN Patihan Wetan Ponorogo disebabkan oleh beberapa 

faktor penyebab, diantaranya: (1) pengaruh pergaulan dari teman sebaya, (2) 

kurangnya kasih sayang, bimbingan, dan perhatian dari orang tua atau orang-orang 

terdekat, dan (3) pengaruh media elektronik seperti kecanduan game dan sosial 

media yang semakin merajalela. 

 

 

                                                           
       101 Mochamad Iskarim, “Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam 
Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa),” Edukasia Islamika : Volume 1, Nomor 1, (Desember 
2016), 4.   



 

 

B. Analisis Data Tentang Metode Pengembangan Karakter untuk Mengurangi 

Perilaku Negatif Siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo 

       Pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah keterkaitan 

antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai perilaku, yang 

dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling berhubungan antara 

pengetahuan nilai perilaku dengan sikap atau emosi yang kuat untuk 

melaksanakannya, baik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan dan 

lain sebagainya.102 

        Lembaga Pendidikan SDN Patihan Wetan Ponorogo melaksanakan upaya 

pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa dengan 

menekankan keteladanan, kedisiplinan, dan pembiasaan dengan mengadakan 

kegiatan shalat Zuhur berjamaah, shalat Dhuha berjamaah, tahlilan, kegiatan baca 

tulis Al-Qur’an, istighosah, kegiatan ekstrakurikuler pramuka, upacara bendera, 

piket kelas dan kerja bakti. 

1. Keteladanan  

Di SDN Patihan Wetan Ponorogo metode keteladanan diterapkan dalam 

bentuk nasihat dan teguran dari para guru terhadap siswa yang melakukan 

pelanggaran di sekolah seperti ketika siswa membuat gaduh di kelas. Metode 

keteladanan ini merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian seorang guru 

                                                           
       102 Akhmad Sudrajat, Pengembangan Karakter, 2010. 
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/12/26/pengembangan karakter/, diakses pada tanggal 13 
Mei 2018.  



 

 

terhadap siswanya dan berharap kelak siswanya bisa menjadi siswa yang baik 

akhlaknya. 

Keteladanan merupakan pendekatan yang paling ampuh. Keteladanan guru 

dalam berbagai aktivitasnya akan menjadi cermin siswanya. Oleh karena itu, 

sosok guru yang bisa diteladani siswa sangat penting. Dengan keteladanan, apa 

saja yang disampaikan akan membekas dan strategi ini merupakan metode 

termurah dan tidak memerlukan tempat tertentu. Keteladanan memiliki 

kontribusi sangat besar dalam mendidik karakter. 103 

2. Pembiasaan 

Selain dengan metode keteladanan dari para guru, pelaksanaan 

pengembangan karakter siswa SDN Patihan Wetan dilakukan dengan metode 

pembiasaan, seperti shalat Dhuha berjamaah, shalat Zuhur berjamaah, dan 

tahlilan. Kegiatan ini rutin dilakukan guna membentuk karakter religius siswa 

dan menjaga siswa dari perbuatan buruk seperti berkata kasar/kotor. 

 Dengan adanya metode pembiasaan shalat Dhuha berjamaah, shalat Zuhur 

berjamaah, serta diajarkan tahlilan di SDN Patihan Wetan Ponorogo 

memberikan stimulus kepada para siswa untuk meningkatkan rasa iman  kepada 

Tuhan Yang Maha Esa sehingga selalu taat dan patuh terhadap ajaran agama 

Islam dan bisa diterapkan ketika mereka berada di rumah masing-masing.  

                                                           
       103 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa (Surakarta: 
Yuma Pusaka, 2010), 39.  



 

 

Anak akan tumbuh sebagaimana lingkungan yang mengajarinya dan 

lingkungan tersebut juga merupakan suatu yang menjadi kebiasaan yang 

dihadapinya setiap hari. Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan pada 

aktivitas tertentu sehingga menjadi aktivitas yang terpola atau tersistem.104 

3. Kedisiplinan 

Di lembaga pendidikan SDN Patihan Wetan Ponorogo diajarkan 

bagaimana menanamkan kedisiplinan sejak dini. Seperti yang telah 

dilaksanakan sampai saat ini yaitu datang ke sekolah tepat waktu, setiap masuk 

kelas para siswa melakukan doa bersama sebelum kegiatan pembelajaran di 

mulai, dan dilaksanakannya upacara bendera setiap hari senin. 

 Dengan diadakannya kegiatan upacara bendera setiap hari senin di SDN 

Patihan Wetan Ponorogo, siswa dilatih untuk hidup disiplin. Dengan mengikuti 

tata tertib yang ada di dalam upacara dan sebagian dari mereka ada yang 

menjadi petugas upacara membantu mengembangkan mentalnya supaya berani 

tampil di depan umum dan bertanggung jawab dengan tugas yang telah 

diberikan. 

Di SDN Patihan Wetan Ponorogo pembiasaan-pembiasaan dilakukan 

sesuai dengan jadwal keseharian dengan tujuan untuk membentuk karakter 

siswa yang sesuai dengan tujuan sekolah, seperti budaya mencium tangan guru 

untuk menumbuhkan rasa hormat dan santun, rendah hati kepada orang lain. Ini 

dilakukan ketika siswa akan pulang sekolah. Pembiasaan berjabat tangan serta 

                                                           
       104 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, 51. 



 

 

mencium tangan guru yang dilakukan oleh para siswa kepada guru ketika akan 

pulang sekolah ini menanamkan karakter tawadlu’ dan menumbuhkan rasa 

hormat kepada orang lain. 

 Kedisiplinan menjadi alat ampuh dalam membentuk karakter. Banyak 

orang sukses karena menegakkan disiplin. Banyak upaya membangun sesuatu 

tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin. Banyak agenda yang telah 

ditetapkan tidak berjalan karena kurang disiplin.105 

4. Integrasi dan Internalisasi  

Di SDN Patihan Wetan Ponorogo, kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan 

ektra baca tulis Al-Qur’an bertujuan untuk melatih siswa untuk terbiasa disiplin 

juga termasuk kegiatan yang di dalamnya mengintegrasikan nilai-nilai 

pendidikan karakter pada siswa. Nilai-nilai karakter seperti menghargai orang 

lain, disiplin, jujur, amanah, sabar, tanggung jawab, mandiri, dan lain-lainnya 

dapat diintegrasikan dan diinternalisasikan ke dalam kegiatan yang diadakan 

oleh lembaga sekolah SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

 Pendidikan karakter membutuhkan proses internalisasi nilai-nilai. Untuk 

itu, diperlukan pembiasaan diri untuk masuk ke dalam hati agar tumbuh dari 

dalam. Nilai-nilai karakter dapat diintegrasikan dan diinternalisasikan ke dalam 

seluruh kegiatan sekolah baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan 

lainnya.106 

                                                           
       105 Ibid, 45.  
       106 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, 54.  



 

 

5. Menanamkan Kepedulian 

Di SDN Patihan Wetan Ponorogo, selain dengan metode keteladanan dan 

kedisiplinan dalam mengembangkan karakter siswa, juga mengembangkan 

karakter siswa melalui kegiatan kepedulian yang bertujuan agar siswa tanggap 

terhadap suatu rangsangan ataupun keadaan seperti kerja bakti untuk 

menciptakan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman. Kegiatan ini bertujuan 

untuk mengembangkan karakter peduli terhadap lingkungan kepada siswa juga 

melatih siswa terbiasa menjaga kebersihan lingkungan. 

Karakter positif ialah sikap perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan 

norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.107 Ibnu Qayyim 

dalam Madarijus Salikhin menyebutkan ada empat sendi karakter baik, yaitu: 1) 

sabar, 2) kehormatan diri, 3) keberanian, dan 4) adil.108 

Para siswa SDN Patihan Wetan Ponorogo dibiasakan untuk menjaga 

lingkungan sekolah sebagai upaya menyusun karakter kepedulian siswa 

terhadap lingkungannya . Setiap kelas ada jadwal piket untuk siswa. Setiap hari 

siswa secara bergantian membersihkan ruangan kelasnya masing-masing. 

Membersihkan lantai yang kotor dan membuang sampah pada tempatnya. Ada 

juga kegiatan kerja bakti yang dilakukan setiap dua minggu sekali. 

 Selain kegiatan rutinan yang diadakan oleh lembaga sekolah, juga ada 

kegiatan rutin yang berasal dari luar lembaga sekolah seperti kegiatan yang di 

                                                           
107file:///C:/Users/user/Videos/Pengertian%20Sikap%20Positif%20dan%20Sikap%20Negatif%20

_%20Mevysa%27s%20Blog.html, di akses pada tanggal 25 Maret 2018  
        108 M. Furqon Hidayatullah, Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa, 63.  



 

 

adakan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Babadan Ponorogo. Kegiatan ini 

diadakan oleh dinas kesehatan Puskesmas Babadan yang diikuti oleh perwakilan 

saja dari masing masing sekolah. Kegiatan ini memiliki visi “Sekolahku Sehat, 

Prestasiku Hebat, Imanku Kuat”. Pelatihan dokter kecil ini melatih siswa menjadi 

seorang dokter kecil yang bisa membantu saat temannya sedang sakit saat di 

sekolah, mengajak teman-temannya dalam menjaga kebersihan, membiasakan 

siswa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Pelatihan dokter kecil 

ini sebagai upaya mengembangkan karakter peduli lingkungan, memberikan 

penyuluhan kepada siswa mengenai macam-macam bakteri dan kuman yang ada di 

tubuh orang yang tidak menjaga kebersihan dan penyuluhan agar siswa terbiasa 

menjaga kebersihan seperti rajin mandi setiap hari, memotong dan membersihkan 

kuku, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan makan. 

 Pengembangan karakter adalah upaya meningkatkan akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pembentukan karakter 

diimplementasikan di tingkat sekolah melalui pendidikan karakter. Pendidikan 

karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi 

manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan 

karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan 

budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-



 

 

buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati.109 

       Ratna Megawangi sebagai pencetus pendidikan karakter di Indonesia telah 

menyusun karakter mulia yang selayaknya diajarkan kepada anak, yang kemudian 

disebut sebagai 9 pilar yaitu : 1) cinta Tuhan dan kebenaran; 2) tanggung jawab, 

kedisiplinan, dan kemandirian; 3) amanah; 4) hormat dan santun; 5) kasih sayang, 

kepedulian, dan kerja sama; 6) percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah; 7) 

keadilan dan kepemimpinan; 8) baik dan rendah hati; 9) toleransi dan cinta 

damai.110  

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa metode pengembangan 

karakter siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo diantaranya metode keteladanan 

dari nasihat dan teguran para guru di sekolah; metode kedisiplinan dari datang 

sekolah tepat waktu, berdoa sebelum pelajaran di mulai, pelaksanaan kegiatan 

upacara bendera setiap hari senin dan ektra pramuka; metode pembiasaan dengan 

melaksanakan shalat Dhuha berjamaah, shalat Zuhur berjamaah, dan tahlilan, 

istighosah, baca tulis Al-Qur’an, piket kelas dan kerja bakti; dan metode integrasi 

dan internalisasi melalui kegiatan ektrakurikuler pramuka dan kegiatan baca tulis 

Al-Qur’an. Ada juga kegiatan yang berasal dari luar lembaga sekolah seperti 

kegiatan rutinan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Babadan Ponorogo berupa 

pelatihan dokter kecil, pemberian vaksin, dan pemeriksaan kesehatan siswa. 

                                                           
        109 Muchlas Samani & Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2011), 33. 
       110 Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai, 111. 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan karakter siswa di SDN 

Patihan Wetan Ponorogo, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Beberapa karakter negatif yang dilakukan siswa di SDN Patihan Wetan 

Ponorogo diantaranya membangkang atau tidak patuh terhadap aturan seperti 

membolos, membuat gaduh saat pembelajaran dan kegiatan tertentu, main 

sendiri ketika pembelajaran berlangsung, menyontek ketika ulangan harian 

maupun semesteran, dan mengejek dengan kata-kata kasar atau kotor, 

menertawakan teman, membuang sampah sembarangan, malas, tidak tanggap 

terhadap suatu keadaan, rangsangan, atau masalah dan pergaulan yang negatif. 

Dari beberapa karakter negatif yang dilakukan siswa di SDN Patihan Wetan 

Ponorogo disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, diantaranya: (1) pengaruh 

pergaulan dari teman sebaya, (2) kurangnya kasih sayang, bimbingan, dan 

perhatian dari orang tua atau orang-orang terdekat, dan (3) pengaruh media 

elektronik seperti kecanduan game dan sosial media yang semakin merajalela. 



 

 

2. Metode pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku negatif siswa di 

SDN Patihan Wetan Ponorogo diantaranya: a) metode keteladanan: mengurangi 

kegaduhan saat pembelajaran atau kegiatan tertentu dan bermain sendiri ketika 

pembelajaran berlangsung; b) metode kedisiplinan: mencegah siswa yang 

membolos, tidak mengerjakan tugas dan mencegah siswa melakukan 

pelangggaran di sekolah; c) metode pembiasaan: mencegah siswa dari perilaku 

mengejek dengan kata-kata kasar atau kotor, menyontek, malas belajar, 

pergaulan negatif, membuang sampah sembarangan; d) metode integrasi dan 

internalisasi: mencegah siswa yang membolos, siswa yang berperilaku tidak 

sopan terhadap guru, dan mencegah  siswa menertawakan teman. Selain 

kegiatan yang telah diadakan oleh lembaga sekolah SDN Patihan Wetan 

Ponorogo yang merupakan penerapan dari metode pengembangan karakter 

untuk mengurangi perilaku negatif siswa seperti siswa yang tidak menjaga 

kebersihan, yaitu kegiatan yang berasal dari luar lembaga sekolah seperti 

kegiatan rutinan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Babadan Ponorogo berupa 

pelatihan dokter kecil, pemberian vaksin, dan pemeriksaan kesehatan siswa. 

Dengan adanya pengembangan karakter, maka diharapkan dapat mengurangi 

perilaku negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

 

 

 



 

 

B. Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah SDN Patihan Wetan Ponorogo disarankan agar 

kegiatan-kegiatan pengembangan karakter siswa yang dilaksanakan akan 

terlaksana lebih baik dan menjadi sekolah yang menjadi teladan atau contoh 

lembaga sekolah lainnya. 

2. Kepada para guru SDN Patihan Wetan Ponorogo, disarankan supaya lebih 

meningkatkan program-program sekolah yang terkait dengan upaya 

pengembangan karakter siswa. 

3. Kepada para siswa SDN Patihan Wetan Ponorogo, disarankan senantiasa 

mengikuti kegiatan pengembangan karakter siswa yang telah ada dengan lebih 

baik lagi. 

4. Kepada para peneliti berikutnya, disarankan agar meneliti mengenai efek dari 

metode yang digunakan dalam pengembangan karakter siswa dan juga meneliti 

tentang tahap-tahap pengembangan karakter. 
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