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ABSTRAK 

 

Mustikawati. 2018. Internalisasi Nilai Karakter Jujur Siswa Melalui Kantin Sekolah 

di SDN 1 Nologaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 

Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Yuentie Sova Puspidalia, M.Pd. 
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Pendidikan merupakan proses internalisasi kultur ke dalam individu dan 

masyarakat sehingga menjadi beradab. Pendidikan bukan sarana transfer ilmu 

pengetahuan saja, namun sebagai sarana proses pengkulturan dan penyaluran nilai. 

Oleh karena itu, sekolah harus melakukan upaya proaktif untuk menciptakan 

pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Salah satu peran yang dapat dilakukan 

sekolah diantaranya menanamkan karakter jujur kepada siswa melalui kantin sekolah. 

Kantin sekolah tidak hanya sebagai tempat untuk mengenyangkan perut saja. Tetapi  

sebagai tempat untuk membiasakan karakter baik. Apalagi jika kantin sekolah dapat 

dikelola dengan unik yaitu mengunakan voucher. Seperti yang dilakukan oleh pihak 

SDN 1 Nologaten. Selain pengelolaan menggunakan voucher, SDN 1 Nologaten juga 

bekerjasama dengan  masyarakat. Semua makanan yang ada dikantin sekolah berasal 

dari masyarakat. Dari kenyataan inilah, pihak sekolah telah melibatkan masyarakat 

dalam menumbuhkan karakter siswa.  

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendiskripsikan pengelolaan kantin 

sekolah di SDN 1 Nologaten Ponorogo, (2) untuk menjelaskan internalisasi nilai 

karakter jujur siswa melalui kantin sekolah di SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

Penelitian ini peneliti lakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data berdasarkan Miles dan Huberman dengan urutan langkah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya: (1) Pengelolaan 

kantin sekolah di SDN 1 Nologaten, Ponorogo sangatlah unik. Dalam proses 

pembeliannya, siswa diharuskan menukarkan uangnya dengan voucher. Setelah 

menukarkan uang dengan voucher sesuai dengan keinginan, siswa menuju kantin 

sekolah untuk menukarkan lagi voucher dengan jajan yang ingin dibeli. Untuk 

pengadaan makanan, sekolah bekerjasama dengan masyarakat. Sekolah mempunyai 

standart sendiri, yaitu makanan harus bergizi, tanpa pewarna dan pengawet. (2) 

Dengan sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher. Siswa diharuskan melalui 

beberapa tahap dalam pembelian. Kepala sekolah dan guru secara tidak langsung 

telah memberikan aturan yang harus ditaati siswa. Dari menaati aturan tersebutlah, 

kejujuran siswa dapat diuji dan dilihat. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses internalisasi kultur ke dalam individu 

dan masyarakat sehingga menjadi beradab. Pendidikan bukan sarana transfer 

ilmu pengetahuan saja, namun sebagai sarana proses pengkulturan dan 

penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi).1 Barangkali, tidak ada yang 

menolak arti dan makna penting pendidikan. Sebab, pendidikan menjadi media 

yang terbukti paling efektif dalam mewujudkan berbagai tujuan, termasuk 

tujuan mencetak manusia-manusia yang memiliki karakter.2 

Dalam paradigma lama, keluarga dipandang sebagai tulang punggung 

pendidikan karakter. Hal ini bisa dipahami karena pada masa lalu, lazimnya 

keluarga-keluarga bisa berfungsi sebagai tempat terbaik bagi anak-anak untuk 

mengenal dan memperhatikan berbagai kebajikan. Akan tetapi, proses 

modernisasi membuat banyak keluarga mengalami perubahan fundamental. 

Karena tuntutan pekerjaan, kini banyak keluarga yang hanya memiliki sangat 

sedikit waktu berlangsungnya perjumpaan yang erat. Singkat kata, kini makin 

banyak keluarga yang tidak bisa berfungsi sebagai tempat terbaik bagi anak-

anak untuk mendapatkan pendidikan karakter. Itulah sebabnya, amat baik bila 

                                                           
1
 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 69. 
2
 Ngainun Naim, Character Buildig (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 44. 



 

 

sekolah menyelenggarakan pendidikan karakter. Bahkan, sekolah perlu terus 

berupaya menjadikan dirinya sebagai tempat terbaik bagi kaum muda untuk 

mendapatkan pendidikan karakter.3 Pendidikan karakter (character education) 

menjadi tema popular saat ini, terutama setelah dicanangkan oleh Kementrian 

Pendidikan pada 2 Mei 2010. Menteri pendidikan nasional mendeklarasikan 

dimulainya pendidikan karakter bangsa. Baru kali inilah, ada menteri 

pendidikan yang hendak menjadikan pembangunan karakter sebagai fokus 

nasional.4
 

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan 

dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman jati dirinya. 

Diwujudkan dalam interaksi dengan tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter tidak sekadar 

mentrasfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu.5
 

Beberapa nilai karakter, yaitu; (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) peduli 

lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. Nilai-nilai karakter 

tersebut bersifat fleksibel serta bisa diubah atau dibentuk. Karakter manusia 

                                                           
3
 Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 23-24. 

4
 Hamdani Hamid & Beni Saebani, Pendidikan Karakter Persepektif Islam (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2013), 29. 
5
Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 17. 



 

 

suatu saat bisa baik tetapi pada saat yang lain bisa menjadi jahat. Perubahan ini 

tergantung bagaimana proses interaksi antara potensi dan sifat alami yang 

dimiliki manusia dengan kondisi lingkungannya, sosial budaya, pendidikan, 

dan alam. Maka dari itu, nilai-nilai karakter perlu ditanamkan sejak dini.6 

Internalisasi nilai karakter pada masa anak-anak (golden age) menjadi 

sangat signifikan dan tertanam lebih dalam. Individu yang berkarakter baik 

atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik 

terhadap Tuhan, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia 

internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) 

dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasinya (perasaannya).7 

Salah satu dari delapan belas nilai karakter tersebut diantaranya adalah  

karakter jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain.8 Nilai 

kejujuran perlu mendapatkan prioritas dalam pendidikan karakter dikarenakan 

kejujuran sekarang ini sudah semakin menipis. Padahal kejujuran menjadi 

tolak ukur dan pondasi kehidupan bagi seseorang, sebuah keluarga, 

masyarakat, dan negara ialah faktor kejujuran. Nilai kejujuran merupakan nilai 

fundamental yang diakui oleh semua orang sebagai tolak ukur kebaikan 

                                                           
6
Ibid.,71. 

7
 Hamdani Hamid & Beni Saebani, Pendidikan Karakter Persepektif…, 31-32. 

8
 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: Grafindo Persada, 

2014), 11. 



 

 

seseorang dalam kehidupan sehari-hari.9 Tanpa adanya kejujuran, manusia 

sudah tidak mempunyai nilai kebaikan dihadapan orang lain. Karena itu 

kejujuran adalah sebuah karakter yang harus dibangun sejak anak berusia dini 

melalui proses pendidikan. Dalam pembentukan karakter jujur, pihak sekolah 

dapat menerapkan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan karakter 

tersebut, salah satunya melalui kantin sekolah. Kantin sekolah memiliki 

manfaat yang amat besar untuk menunjang proses pendidikan di sekolah, salah 

satunya adalah menanamkan nilai jujur. 

Banyak sekolah yang menerapkan sistem kantin kejujuran untuk 

menumbuhkan karakter jujur pada siswa. Anak dikondisikan untuk memilih, 

mengambil, dan membayar sendiri bila hendak membeli di kantin. 

Berdasarkan catatan pembukuan yang memuat seluruh pengeluaran dan 

pemasukan kantin. Dapat diketahui bahwa banyak siswa yang melakukan 

pelanggaran. Dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa karakter jujur siswa 

masih kurang dan perlu ditingkatkan. 

Berbeda halnya dengan sistem kantin sekolah di SDN 1 Nologaten, 

sekolah ini menerapkan sistem pengelolaan kantin yang unik, yaitu dengan 

penukaran voucher terlebih dahulu. Siswa di SDN 1 Nologaten tidak 

diperbolehkan jajan di luar sekolah karena faktor keamanan dan kesehatan. 

Karena itu, sekolah menyediakan kantin sekolah. Meskipun demikian, 

                                                           
9
 Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan…, 84. 



 

 

banyaknya siswa tidak sebanding dengan luasnya ruang kantin. Di dalam 

kantin, siswa berdesak-desakan dan yang paling parah adalah timbulah 

ketidakjujuran. Ada siswa yang mengambil makanan atau minuman tidak 

sesuai dengan uang yang diberikan. Misalnya, seorang siswa memberikan 

uang seribu rupiah dan mengambil tiga bungkus makanan. Padahal, setiap 

bungkus makanan harganya lima ratus rupiah. Selain itu, ada siswa yang tidak 

memberikan uangnya. Tetap ia sudah mengambil makanan. Perilaku-perilaku 

tersebut tidak bisa diketahui secara langsung karena kondisi kantin yang 

ramai. Oleh karena itu, pihak sekolah menerapkan sistem pengelolaan kantin 

dengan menggunakan voucher. 

Siswa terlebih dahulu menukarkan uangnya dengan voucher, sebelum 

membeli jajan di kantin. Voucher terbuat dari kertas yang dicetak dan 

dilaminating. Dengan bilangan 500 dan 1000. Voucher warna biru untuk 500 

dan warna oranye untuk 1000. Tempat penukaran uang berada di tempat 

terpisah. Jaraknya sekitar 8 meter dari kantin sekolah. Setelah menukarkan 

uang dengan voucher sesuai dengan keinginan, siswa menuju kantin sekolah 

untuk menukarkan lagi voucher dengan jajan yang ingin dibeli. Jadi di dalam 

kantin tidak ada proses penerimaan uang dan pengembalian uang. Dengan 

demikian, kegiatan kantin menjadi lebih kondusif dan kecurangan bisa 

diminimalisasi. Selain keunikan  pengelolaannya, SDN 1 Nologaten juga 

melibatkan masyarakat dalam pengadaan makanan dan minuman. Semua 

makanan dan minuman yang ada di kantin sekolah berasal dari masyarakat. 



 

 

Sekolah mempunyai standart mengenai makanan yang boleh dijual, yaitu 

tanpa pengawet dan pewarna. Namun, yang menjadi permasalahan adalah 

masih adanya guru yang berada di dalam kantin yang mengakibatkan anak 

merasa diawasi dan tidak diberikan kepercayaan. Lalu, bagaimana kejujuran 

siswa dapat terlatih jika siswanya masih terus diawasi. Padahal, alasan 

menerapkan sistem pengelolaan kantin dengan menggunakan voucher akibat 

sering terjadinya kecurangan dari siswa dan untuk menanamkan kejujuran. 

Karena permasalahan ini lah, peneliti tergerak untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai internalisasi karakter jujur melalui kantin sekolah. 

Dari uraian di atas, peneliti merasa tertarik mengaji penerapan 

pendidikan karakter jujur melalui kantin sekolah. Oleh karena itu peneliti 

mengambil judul “Internalisasi Nilai Karakter Jujur Siswa melalui Kantin 

Sekolah di SDN 1 Nologaten Ponorogo.” 

B. Fokus Penelitian  

Banyak faktor yang dapat dikaji dalam penelitian ini. Namun, karena 

luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik 

waktu, dana, maupun jangkauan penulis dalam penelitian ini tidak semua 

faktor ditindaklanjuti. Untuk itu, penelitian ini dibatasi pada masalah karakter 

jujur melalui kantin sekolah yang menggunakan sistem pengelolaan dengan 

penukaran voucher. 

 

 



 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pengelolaan kantin sekolah di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimanakah internalisasi nilai karakter jujur siswa melalui kantin 

sekolah di SDN 1 Nologaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. untuk mendiskripsikan pengelolaan kantin sekolah di SDN 1 Nologaten. 

2. untuk menjelaskan internalisasi nilai karakter jujur siswa melalui kantin 

sekolah di SDN 1 Nologaten. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat: 

a. menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan serta lebih 

mendukung teori-teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang 

diteliti. Teori tersebut mengenai pendidikan karakter jujur yang harus 

ditanamkan pihak sekolah melalui budaya sekolah, yaitu kantin sekolah. 

b. digunakan sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti tentang masalah karakter jujur. 

 



 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

kepala sekolah, siswa, sekolah, orangtua, dan peneliti. 

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

menanamkan karakter jujur siswa dengan baik. 

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat membantu menanamkan karakter 

jujur dalam segala aktivitas. 

c. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi sekolah untuk bersama-sama menanamkan karakter jujur 

siswa melalui budaya sekolah. 

d. Bagi orangtua, hasil penelitian ini dijadikan informasi yang berguna 

dalam menanamkan karakter jujur anaknya. 

e. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan 

pengetahuan menanamkan karakter jujur siswa.  

F. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembaca dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Penelitian ini 

terdiri atas enam bab, keenam bab tersebut adalah bab I pendahuluan, bab II 

telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, bab III metode penelitian, bab 

IV deskripsi data, bab V analisis data, dan bab VI penutup.  

Bab I, Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 



 

 

penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk 

memudahkan dalam memaparkan data. 

Selanjutnya, bab II telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. 

Berupa kajian pustaka, yang berisi tentang telaah pustaka dan deskriptif 

landasan teori. Untuk memperkuat judul penelitian, sehingga antara data dan 

teori saling melengkapi dan menguatkan. Teori yang digunakan yaitu tentang 

pengertian nilai, pendidikan karakter, nilai pendidikan karakter, nilai-nilai 

jujur, dan kantin sekolah. Telaah hasil penelitian terdahulu ditulis untuk 

mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian terdahulu  serta untuk menyakinkan bahwa penelitian ini belum 

pernah dilakukan sebelumnya. 

Kemudian, bab III berupa metode penelitian. Bab ini berisi tentang 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan 

data, tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV, deskripsi data. Berisi temuan penelitian yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian dan deskripsi data khusus tentang 

Internalisasi nilai karakter jujur melalui kantin sekolah. Di samping itu, bab ini 

juga berisi deskripsi data secara umum tentang SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

yang terdiri atas visi, misi, letak georafis, data guru, struktur organisasi, dan 

keadaan sarana dan prasarana.  



 

 

Bab V analisis data. Berisi tentang analisis penelitian. Analisis 

penelitian adalah sebuah upaya menafsirkan data penelitian dengan 

menggunakan acuan kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bab II. 

Analisis data dalam bab ini yaitu tentang internalisasi nilai karakter jujur siswa 

melalui kantin sekolah di SDN 1 Nologaten, Ponorogo. 

Terakhir, bab VI penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban dari 

pokok-pokok permasalahan dan saran-saran yang berhubungan dengan 

penelitian sebagai masukan-masukan berbagai pihak terkait. Bab ini 

dimaksudkan agar pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti penelitian, 

sekaligus menindaklanjuti kasus yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Agar penelitian ini bisa dilihat kelayakannya, perlu dilakukan telaah 

penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terkait dengan nilai kejujuran sudah 

pernah dilakukan oleh peneliti lain. 

Pertama, penelitian  yang dilakukan oleh Nur Halim (2017)10 dengan 

judul Upaya Membangun Nilai-Nilai Kejujuran Siswa Melalui Ujian Lisan 

Pada Mata Pelajaran Madrasah (Studi Kasus di MTs Al-Islam Joresan, 

Mlarak, Ponorogo). Hasil penelitiannya sebagai berikut: 

1. Evaluasi mata pelajaran Madrasah di MTS al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo menggunakan tes lisan dan tes tulis. 

2. Implementasi ujian lisan di MTs al-Islam dilakukan melalui tiga tahap; 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. 

3. Evaluasi mata pelajaran madrasah Mahfudot dan Mutola’ah, dengan 

strategi hafalan menghasilkan nilai kejujuran kognitif, Nahwu dan Al-

sharaf dengan strategi tanya jawab menghasilkan nilai kejujuran kognitif, 

Tajwid dan Tafsir jalalah dengan strategi tanya jawab menghasilkan nilai 

kejujuran kognitif, Fiqih dengan strategi praktik menghasilkan nilai 

                                                           
10

Nur halim, Upaya Membangun Nilai-Nilai Kejujuran Siswa Melalui Ujian Lisan Pada Mata 

Pelajaran Madrasah (Studi Kasus di MTs Al-Islam Joresan, Mlarak, Ponorogo) (Skripsi STAIN 

Ponorogo, Ponorogo, 2017). 



 

 

kejujuran psikomotorik, Al-Quran dengan strategi tartil menghasilkan nilai 

kejujuran psikomotorik. 

4. Dampak penanaman nilai-nilai kejujuran siswa melalui ujian lisan dengan 

strategi menghafal, membaca dan praktik dapat menumbuhkan motivasi 

siswa dalam belajar, bersikap jujur, serta dapat mengetahui kemampuan 

siswa secara luas dan mendalam. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah objek penelitian, yaitu membahas nilai kejujuran. Metode yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini terletak 

pada subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian terdahulu, yaitu 

kepala sekolah, guru, dan siswa, sedangkan subjek penelitian yang akan peneliti 

lakukan, yaitu guru pengelola kantin, kepala sekolah, dan siswa. Selain itu, nilai 

kejujuran dalam penelitian terdahulu diuji melalui ujian lisan pada mata 

pelajaran madrasyah. Pada penelitian ini, nilai kejujuran diuji atau dilihat 

melalui kantin sekolah. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Husein Wahyudi (2012)11
 

dengan judul Kantin Sekolah dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Mi Nurul 

Huda Setugu Magetan Tahun 2011-2012. Hasil penelitiannya sebagai berikut. 

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

sekolah yang menjual makanan sehat, alat tulis anak, dan perlengkapan 
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 Husein Wahyudi, Kantin Sekolah dan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Mi Nurul Huda 

Setugu Magetan (Skripsi STAIN Ponorogo,Ponorogo, 2012. 



 

 

pramuka. Anak dikondisikan untuk memilih, mengambil, dan membayar 

sendiri bila hendak membeli di kantin, dan berdasarkan catatan pembukuan 

yang memuat seluruh pengeluaran dan pemasukan kantin, kantin mengalami 

banyak pelanggaran. Hanya pada awal didirikan saja, setelah tiga bulan, 

pelanggaran terus menurun. 

2. Nilai pendidikan karakter yang ditanamkan melalui kantin sekolah pada 

siswa di MI Nurul Huda Setugu Magetan adalah dengan membayar sendiri, 

anak dibiasakan untuk jujur. Dengan mengambil barang sendiri yang dibeli, 

anak diajari untuk mandiri, dengan antri saat kantin ramai anak dilatih untuk 

disiplin, dengan cara jual beli yang berbeda dengan kebiasaan di luar 

sekolah, anak diarahkan untuk kreatif, dan dengan tidak melanggar aturan 

pada kantin yang telah ditetapkan sekolah, anak ditanamkan  rasa tanggung 

jawab. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah subjek penelitian, yaitu kepala sekolah, guru pengelola kantin 

sekolah, dan siswa. Selain itu objek penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

sekarang juga sama, yaitu kantin sekolah. Meskipun demikian, dalam penelitian 

terdahulu lebih umum yaitu pendidikan karakter, penelitian yang akan peneliti 

teliti lebih khusus meneliti mengenai karakter jujur. 



 

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hari Setiawan (2012)12
 dengan 

judul Internalisasi Nilai Kejujuran Dalam Mengembangkan Pendidikan 

Karakter Melalui Kantin Kejujuran Studi Kasus di SMA Negeri 1 Ponorogo. 

Hasil penelitiannya sebagai berikut. 

1. Kantin kejujuran memiliki strategi yang digunakan dalam meningkatkan: 

sosialaisasi, keteladanan, pembiasaan, internalisasi. 

2. Kantin kejujuran memiliki dampak yang dapat dilihat melalui empat aspek, 

yaitu secara relegius, pribadi atau personal, hubungan sesama dan 

akademis. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu kepala 

sekolah, guru pengelola kantin sekolah, dan siswa. Selain itu objek penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang sekarang juga sama, yaitu kantin sekolah dan 

nilai kejujuran. Meskipun demikian, dalam penelitian terdahulu kantin 

sekolahnya menggunakan sistem kantin kejujuran. Dengan demikin, diprediksi 

tingkat kejujuran siswa dapat terlihat melalui rekapan buku harian. Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan sistem pengelolaan yang 

unik, yaitu penggunaan voucher. 

Keunikan dari penelitian terdahulu adalah kantin sekolah di SDN 1 

Nologaten menerapkan sistem pengelolaan kantin yang unik. Siswa terlebih 
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dahulu menukarkan uangnya dengan voucher, sebelum membeli jajan di 

kantin. Voucher terbuat dari kertas yang dicetak dan dilaminating. Dengan 

bilangan 500 dan 1000. Voucher warna biru untuk 500 dan warna oranye 

untuk 1000. Tempat penukaran uang berada di tempat terpisah. Jaraknya 

sekitar 8 meter dari kantin sekolah. Setelah menukarkan uang dengan voucher 

sesuai dengan keinginan, siswa menuju kantin sekolah untuk menukarkan lagi 

voucher dengan jajan yang ingin dibeli. Jadi di dalam kantin tidak ada proses 

penerimaan uang dan pengembalian uang. Dengan demikian, kegiatan kantin 

menjadi lebih kondusif dan kecurangan bisa diminimalisasi. Namun, yang 

menjadi permasalahan adalah masih adanya guru yang berada di dalam kantin 

yang mengakibatkan anak merasa diawasi dan tidak diberikan kepercayaan. 

Lalu, bagaimana kejujuran siswa dapat terlatih jika siswanya masih terus 

diawasi. 

B. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Bangsa Indonesia dewasa ini tengah mengalami patologi sosial 

yang kronis. Sebagian masyarakatnya tercabut dari peradaban 

ketimuran yang selama ini terkenal dengan watak santun, toleran, 

bermoral, dan beragama. Oleh karena itu, pengembangan dan 

peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang mental, moral, dan 

spiritual harus dilaksanakan secara sinergis dan optimal. Salah satu 



 

 

pengembangan mental dan moral adalah memberikan pendidikan 

karakter (character building).13 

Pada zaman sekarang, pembangunan karakter di sekolah adalah 

sebuah kebutuhan. Sekolah tidak lagi hanya sebagai tempat untuk 

belajar bidang akademik tetapi juga sebagai tempat pembangunan 

karakter siswa. Dengan demikian, diharapkan nantinya sekolah 

menghasilkan lulusan berkualitas, yaitu lulusan yang tidak hanya 

cerdas tetapi juga berkarakter. Karakter yang dimaksud di sini tentunya 

tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama yang menjadi bekal 

dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 14 

Konsep karakter kali pertama digagas oleh pedagog Jerman 

F.W. Foerster. Menurut bahasa, karakter berarti kebiasaan. Menurut 

istilah, karakter ialah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang 

mengarahkan tindakan seorang individu. Jika pengetahuan mengenai 

karakter seseorang dapat diketahui, dapat diketahui pula individu 

tersbut akan bersikap dalam kondisi tertentu. Konsep lain yang 

berhubungan dengan karakter ialah paedagogie dan paedogogiek. 

Paedagogie ialah aktivitas menyelidiki dan merenungkan gejala atau 

fenomena perilaku dalam mendidik. Istilah tersebut berasal dari Yunani 
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yang asal katanya Paedagogia yang berarti pergaulan dengan anak-

anak. Secara etimologis, paedagogos berasal dari kata paedos (anak) 

dan agoge (saya membimbing, memimpin). Dengan denikian 

paedagogos berarti saya membimbing anak.15 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan 

sikap mempertangungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. 

Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, 

sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tatakrama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter 

adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

bersikap maupun dalam bertindak.16 

Karakter diibaratkan seperti “ukiran”. Sifat utama ukiran adalah 

melekat kuat diatas benda yang diukir. Tidak mudah usang ditelan 

waktu dan arus terkena gesekan. Menghilangkan ukiran sama dengan 

menghilangkan benda yang diukir itu. Sebab, ukiran melekat dan 
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menyatu dengan bendanya. Ini berbeda dengan gambar atau tulisan 

tinta yang hanya disapukan di atas permukaan benda. Karena itulah 

sifatnya juga berbeda ukiran, terutama dalam hal ketahanan dan 

kekuatannya dalam menghadapi tantangan waktu. Tulisan dan gambar 

akan mudah hilang, sehingga tidak menghilangkan bekas sama sekali. 

sampai-sampai orang tidak akan pernah menyangka kalau di atas benda 

yang berada dihadapannya itu pernah terdapat tulisan dan gambar.17 

Istilah karakter juga memiliki kedekatan dan titik singgung 

dengan etika.Umumnya, orang dianggap memiliki karakter yang baik 

setelah mampu bertindak berdasarkan etika yang berlaku di tengah-

tengah masyarakat. Scerenk18 mendefinsikan karakter sebagai atribut 

atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, 

dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok, atau bangsa. 

Mengacu pada berbagai pengertian karakter, dalam pengertian 

sederhana, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai hal positif yang 

dilakukan guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. 

Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-sungguh dari 

seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para siswanya. 

Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan yang 
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mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan 

pengembangan etika para siswa. 

Pendidikan karakter merupakan suatu upaya proaktif yang 

dilakukan, baik oleh sekolah maupun pemerintah untuk membantu 

siswa mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai etika dan nilai-nilai 

kinerja. Misalnya, kepedulian, kejujuran, kerajinan, fairness, keuletan, 

ketabahan (fortitude), tanggung jawab, menghargai diri sendiri, dan 

orang lain. Pendidikan karakter semata-mata merupakan bagian dari 

pembelajaran yang baik dan merupakan bagian yang fundamental dari 

pendidikan yang baik.19 

Pendidikan karakter yang menjadi isu utama dunia pendidikan 

saat ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Latar belakang 

menghangatnya isu pendidikan karakter adalah harapan tentang 

pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas, lahir dari 

pendidikan. Secara umum, pendidikan berperan penting tidak hanya 

menghasilkan warga belajar dengan presatsi tinggi tetapi juga mampu 

melahirkan generasi baru yang berkarakter baik dan bermanfaat bagi 

masa depan bangsa. Dengan demikian, penanaman pendidikan karakter 

sudah tidak dapat ditawar untuk diabaikan, terutama pada pembelajaran 

di sekolah, di samping lingkungan keluarga dan masyarakat.20 
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Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-

nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen kesadaran, 

pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara 

keseluruhan, sehingga menjadi manusia sempurna sesuai dengan 

kodratnya.21 

Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pada 

pendidikan moral. Sebab, pendidikan karakter tidak hanya berkaitan 

dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan 

tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan. Dengan demikian peserta 

didik memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian 

dan komitmen untuk menerapkan kebajikan dalam sehari-hari. 

Tentu, pendidikan karakter amat penting bagi kaum muda. Kita 

tahu, kondisi kehidupan moral kaum muda makin mencemaskan. 

Terutama, berkaitan dengan meluasnya perilaku menyimpang di 

kalangan kaum muda, seperti mencontek, mengonsumsi narkoba, 

tindakan kekerasan, pornografi, seks bebas, tak acuh pada sopan 

santun, dan lain-lain. Jadi, rasanya jelas, mengapa kini banyak orang 

menginginkan agar sekolah makin peduli pada pendidikan karakter. Itu 

karena pendidikan karakter ibarat sauh yang membuat kita semua 
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punya alasan kuat untuk tetap memiliki harapan dan sikap optimis 

bahwa masyarakat yang lebih baik akan terwujud di kemudian hari. 

Maka, sungguh sayang jika ada sekolah yang mengabaikan dan 

bersikap setengah hati dalam menanggapi keinginan masyarakat itu. 

Sekolah yang berdedikasi, pastilah akan menerima dengan antusias 

tanggung jawab sosial yang cukup menantang.22 

Dari beberapa pengertian pendidikan karakter yang telah 

diuraikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah metode 

pengajaran kebiasaan cara berpikir, berperilaku dan bekerjasama 

sebagai anggota keluarga, masyarakat dan bernegara.23 

b. Nilai Pendidikan Karakter 

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

hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) 

telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi lima 

nilai utama. Diantaranya sebagai berikut.24
 

1) Nilai karakter yang hubungannya dengan Tuhan 

a) Nilai religius 

Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan 

Tuhan. Ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan 
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tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada 

nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya.  

Sebenarnya, di dalam jiwa manusia itu sendiri sudah 

tertanam benih keyakinan yang dapat merasakan akan adanya 

Tuhan itu. Rasa semacam ini sudah merupakan fitrah (naluri 

insani). Inilah yang disebut dengan naluri keagamaan. Manusia 

religius berkeyakinan bahwa semua yang ada di alam semesta 

ini adalah bukti yang jelas terhadap adanya Tuhan.25 

2) Nilai karakter yang hubungannya dengan diri sendiri: 

a) Nilai jujur  

Jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak 

lain.26 Jujur adalah menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten 

antara apa yang dikatakan dan dilakukan (berintegrasi), berani 

karena benar, dapat dipercaya (amanah), dan tidak curang.27 

Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan 

kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan 

keadaan yang ada, maka dikatakan benar/jujur, tetapi kalau 
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tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, 

juga ada pada perbuatan, sebagaimana seorang yang 

melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada 

batinnya.28 

b) Nilai bertanggung jawab 

Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana 

yang seharusnya dia lakukan untuk diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa.29 

Bertanggung jawab merupakan sikap melakukan 

sepenuh hati, bekerja dengan etos kerja yang tinggi, berusaha 

keras untuk mencapai prestasi terbaik, mampu mengontrol diri 

dan mengatasi stress, berdisiplin diri, akuntabel terhadap 

pilihan dan keputusan yang diambil.30 

c) Nilai bergaya hidup sehat 

Gaya hidup sehat adalah kesinambungan kesehatan 

personal. Ini merupakan aktivitas individu, keluarga, atau 

masyarakat, dengan niat memajukan atau menguatkan 

kesadaran tentang kesehatan, mencegah atau mengobati 
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penyakit. Gaya hidup sehat termasuk seluruh keputusan 

kesehatan yang dibuat orang (baik individu atau kelompok) 

untuk diri mereka atau keluarga mereka untuk tetap 

mendapatkan kebugaran fisik dan mental. 

Bergaya hidup sehat adalah segala upaya untuk 

menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup 

sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat 

mengganggu kesehatan.
31

 

d) Nilai disiplin 

Disiplin merupakan tindakan yang menunjukan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan.
32

 

Disiplin merujuk pada instruksi sistematis yang 

diberikan kepada murid. Untuk mendisplinkan berarti 

menginstruksikan orang untuk mengikuti tatanan tertentu 

melalui aturan-aturan tertentu. Biasanya, kata “disiplin” 

berkonotasi negatif. Ini karena untuk melangsungkan tatanan 

dilakukan melalui hukuman. Disiplin diri merujuk pada latihan 

yang membuat orang merelakan dirinya untuk melaksanakan 

tugas tertentu atau menjalankan pola perilaku tertentu, 
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walaupun bawaannya malas. Misalnya, orang yang memilih 

membaca pelajaran pada saat malam minggu, ketika orang lain 

santai-santai. Hal tersebut merupakan bentuk mendisiplinkan 

dirinya.33 

e) Nilai kerja keras 

Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

guna menyelesaikan tugas (bekerja) dengan sebaik-baiknya.34 

Kerja keras merupakan tindakan baik-baik, 

memerhatikan supaya segala usahanya dapat berbuah lezat dan 

dapat dirasakan manfaatnya, baik usaha itu tertuju pada bidang 

pelajaran ataupun pekerjaan. Kepentingannya agar apa-apa 

yang diusahakan itu tidak mudah roboh dan hancur, tidak 

mudah rusak dan punah, dihindarkan dari rasa 

mempermudahkan pekerjaan, sehingga menyebabkan mudah 

binasa dan terbengkalai.35 

f) Nilai percaya diri 

Percaya diri adalah yakin akan kemampuan diri sendiri 

terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapan. 
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Percaya diri disebut-sebut sebagai konsep yang 

berevolusi dalam literatur dan masyarakat. Sebagai rasa 

percaya bahwa tindakan-tindakan seseorang mempunyai 

pengaruh pada lingkungan. Sebagai keputusan orang atas 

kemampuannya berdasarkan kriteria penguasaan: rasa mampu 

seseorang di dalam kerangka khusus, memfokuskan 

kemampuan diri untuk melakukan tugas-tugas khusus dalam 

hubungannya dengan tujuan dan standar. 

Percaya diri mengevaluasi pengalaman-pengalaman 

masa lalu. Percaya diri adalah psikologi positif. Ia bercerita 

tentang faktor-faktor yang menciptakan makna pada individu. 

Ide-ide personal kita dapat mempengaruhi interaksi sosial kita. 

Maka, mengetahui perkembangan kepercayaan diri adalah 

penting karena ia dapat membawa kita kepada kehidupan yang 

lebih produktif dan lebih bahagia.36 

g) Nilai berjiwa wirausaha 

Berjiwa wirausaha adalah perilaku yang mandiri dan 

pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun 

operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta 

mengatur pemodalan untuk operasinya. 
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Pendekatan pendidikan merupakan mekanisme yang 

paling berpengaruh dalam menerapkan budaya kewirausahaan. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya program-program 

persekolahan atau perkuliahan untuk menumbuhkan jiwa 

kewirausahaan. Program-program ini meliputi program 

pengembangan budaya berpikir, program pemupukan sikap 

positif usahawan, serta program ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Program pengembangan budaya berpikir merupakan 

program penerapan pemikiran kreatif. Program ini perlu 

diperkenalkan di sekolah dan diteruskan hingga ke tingkat 

perguruan tinggi. Pemikiran kreatif ini penting guna 

mewujudkan ide baru yang menjadi pangkal kesuksesan 

wirausaha. Penerapan pemikiran kreatif ini bisa disisipkan 

dalam pelajaran-pelajaran yang bersesuaian seperti Ekonomi, 

Seni, Geografi, dan lain-lain. 

Secara praktis, siswa pun didorong untuk menciptakan 

produk-produk baru atau produk lama yang diperbaharuhi. 

Dengan ini, siswa akan dapat menggunakan kreativitas, 

keahlian dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkan 

bakat mereka. Pendekatan ini akan merangsang minat siswa 

untuk bisa merebut peluang dan mencari sumber pendapatan 



 

 

sendiri, melalui gabungan ide, ilmu dan kemampuan mereka 

tanpa bergantung kepada penawaran pekerjaan pegawai negeri 

atau swasta saja.37 

h) Nilai berpikir logis  

Berpikir logis adalah berpikir dan melakukan sesuatu 

berdasarkan kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki.
38

 

Berpikir itu disebabkan oleh anugerah Tuhan kepada 

kita berupa otak. Dengan otak itulah, manusia dapat dibedakan 

dari makhluk-makhluk lain seperti binatang atau tumbuh-

tumbuhan. Jadi, jika otak itu sudah tidak digunakan menurut 

tugas yang sewajarnya, tidak dipakai sebagaimana mestinya, 

keistimewaan yang dimiliki seseorang itu menjadi lenyap dan 

tidak berarti sama sekali, tidak pula akan bertugas sebagai 

pendorong kemajuan masyarakat atau keluhuran kehidupan 

ini.39 

i) Nilai mandiri 

Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugasnya.
40
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Dalam keluarga, kemandirian adalah sifat yang harus 

dibentuk oleh orang tua dalam membangun kepribadian anak-

anak mereka. Anak yang mandiri adalah anak yang aktif, 

independen, kreatif, kompeten, dan spontan. Dengan ini, 

tampak bahwa sifat-sifat itu pun ada pada anak yang percaya 

diri. Namun, ada hal yang membedakannya. Mandiri 

mempunyai konsep lebih luas daripada percaya diri. Sementara 

percaya diri itu berhubungan dengan kemampuan-kemampuan 

dan sifat-sifat spesifik yang orang dapat punyai, mandiri itu 

merujuk pada percaya diri yang orang punyai dalam sumber-

sumber yang ada pada dirinya untuk berhadapan dengan situasi 

apa saja.41 

j) Nilai ingin tahu 

Ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

Rasa ingin tahu adalah emosi yang dihubungkan 

dengan perilaku mengorek secara alamiah seperti eksplorasi, 

investigasi, dan belajar. Rasa ingin tahu terdapat pada 

pengalaman manusia dan binatang. Istilah itu juga dapat 

digunakan untuk menunjukkan perilaku itu sendiri yang 
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disebabkan emosi ingin tahu. Sebab, emosi ini mewakili 

kehendak untuk mengetahui hal-hal baru.42 

k) Nilai cinta ilmu 

Ilmu adalah sebuah konsep, sebuah nama, sebuah 

istilah. Cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap pengetahuan.43 

Sudah dimaklumi bahwa orang yang berpengetahuan 

dan yang tidak berpengetahuan itu berbeda. Berbeda dalam 

pandangan Tuhan dan berbeda pula dalam pandangan manusia, 

juga berbeda dalam nilai pengertian hidup. Orang yang 

berpengetahuan cenderung tinggi nilainya, luhur derajatnya, 

dan terhormat kedudukannya.44 

3) Nilai karakter yang berhubungan dengan sesama 

a) Nilai sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain 

Sadar diri adalah sikap tahu dan mengerti serta 

melaksanakan apa yang menjadi milik/hak diri sendiri dan 

orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri dan orang lain.45 

                                                           
42

Ibid, 85-86. 
43

 Mahbubi, Pendidikan Karakter…, 46. 
44

 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan…, 94. 
45

Mahbubi, Pendidikan Karakter…, 48. 



 

 

Sadar diri adalah kesadaran akan diri yang terpisah dari 

pemikiran-pemikiran tentang kejadian yang dihadapi sehari-

hari. Dengan kata lain, sadar diri adalah kesadaran bahwa 

seseorang itu sebagai makhluk individu. Kesadaran diri 

memberikan orang pilihan atau opsi untuk memilih pemikiran 

yang dipikirkan daripada hanya memikirkan pemikiran yang 

dirangsang oleh berbagai peristiwa yang membawa pada 

lingkungan kejadian.46 

b) Nilai patuh pada aturan-aturan sosial 

Norma sosial merupakan perilaku standar yang 

disetujui bersama oleh anggota suatu kelompok. Anggota 

kelompok itu diharapkan akan mematuhinya. Sebagai tingkah 

laku standar, norma sosial merupakan peraturan yang 

ditentukan dan disetujui oleh sebagain besar anggota 

masyarakat mengenai layak atau tidaknya suatu tingkah laku. 

Pada umumnya, norma sosial merupakan suatu garis panduan 

bagi anggota masyarakat ketika menghadapi keadaan tertentu.47 
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Patuh pada aturan sosial adalah sikap menurut dan taat 

terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan 

kepentingan umum.48 

c) Nilai menghargai karya dan prestasi orang lain 

Respek itu tidak takut dan tidak kagum. Ia berasal dari 

kata respicere (melihat). Artinya, berarti kemampuan untuk 

melihat seseorang sebagaimana apa adanya, sadar akan 

keunikannya sebagai seorang individu. Respek berarti 

perhatian bahwa orang lain harus tumbuh dan jangan terkekang 

sebagaimana dirinya sendiri. Respek juga berarti tiadanya 

eksploitasi. Kita ingin orang yang kita cintai tumbuh dan tidak 

terkekang untuk dirinya sendiri, dan dalam carannya sendiri, 

bukan tujuan untuk melayani kita.49 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain.50 

d) Nilai santun 

Santun adalah sikap yang halus dan baik dari sudut 

pandang tata bahasa maupun tata perilakunya kepada semua 

orang.51 
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Esensi dari perilaku santun itu sebetulnya hati kita, 

karena perilaku adalah cerminan hati. Jika perilaku itu 

bermacam-macam seperti ada yang terpuji dan ada yang 

tercela, hati pun bermacam-macam pula, ada yang lembut dan 

ada pula yang kasar.52 

e) Nilai demokratis  

Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. Dalam masyarakat demokratis, setiap orang 

mempunyai status yang sama dan terjamin ketika mereka 

bertemu untuk melakukan urusan-urusan bersama dari 

masyarakat yang lebih luas.53 

4) Nilai karakter yang hubungannya dengan lingkungan 

Peduli sosial dan lingkungan adalah sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan pada alam disekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi dan selalu ingin memberikan bantuan bagi orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan.54 
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5) Nilai kebangsaan 

a) Nilai nasionalis 

Nasionalis adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan dan kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

dan politik bangsanya.55Bentuk lain nasionalisme adalah 

revolusioner. Ia mengajak kembali kepada cita-cita nasional 

zaman dulu. Nasionalisme secara umum melibatkan 

identifikasi identitas etnis dengan negara.56 

b) Nilai menghargai keberagaman 

Menghargai keberagaman adalah sikap memberikan 

respek/hormat terhadap berbagai hal, baik yang berbentuk 

fisik, sifat, adat, budaya, suku, maupun agama. 

Setiap masyarakat mempunyai sistem hubungan 

sosialnya tersendiri. Pluralisme adalah salah satu sistem 

hubungan sosial tersebut karena pluralisme itu adalah 

“kompleksitas hubungan antara kelompok-kelompok di dalam 

masyarakat yang lebih luas”.57 
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2. Nilai-nilai kejujuran 

a. Pengertian Jujur 

Secara harifah, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak 

curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus dimiliki setiap 

orang. Jujur tidak hanya diucapkan tetapi juga harus tercermin dalam 

perilaku sehari-hari. Nilai jujur penting untuk ditumbuhkembangkan 

sebagai karakter. Mengajarkan sifat jujur tidak cukup hanya dengan 

penjelasan lisan semata. Dibutuhkan pemahaman, metode yang tepat, 

juga teladan. Selain metode di atas, orangtua dan guru juga dapat 

menggunakan metode cerita.58 

Seseorang dikatakan jujur kalau apa yang diucapkan dan 

dilakukannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kejujuran 

akan membuahkan tindakan yang berfaedah bagi diri yang 

bersangkutan dan orang lain. Orang yang jujur hatinya selalu terbuka 

untuk berbuat baik sehingga dia akan memperoleh hasil dan 

keuntungan yang baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang jujur 

akan disenangi dan diterima ucapannya oleh temannya. Teman-teman 

dekatnya merasa tentram di samping orang-orang yang jujur. 

Sebaliknya, terhadap orang yang berdusta, semua orang membencinya 
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dan menjauhinya.59 Kejujuran dapat diekspresikan dengan beragam 

sikap karena manusia memiliki banyak sarana untuk melakukan 

komunikasi dengan sekitarnya. Allah Swt, telah memberikan anugerah 

nikmat yang banyak jumlahnya, yang dengan nikmat itu ia bisa 

mengungkapkan isi hatinya.60 

Kejujuran adalah hal-hal yang mendasar dalam kepribadian 

seorang anak manusia. Perilaku kejujuran ini didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya baik itu 

dalam perkataan maupun perbuatan; baik terhadap dirinya sendiri 

maupun orang lain. Tanpa kejujuran, manusia sudah tidak mempunyai 

nilai kebaikan dihadapan orang lain. Karena itu, kejujuran adalah 

sebuah karakter yang harus dibangun sejak anak berusia dini melalui 

proses pendidikan.61Rasanya tidak dibutuhkan banyak logika dan 

argumentasi yang mengukuhkan arti dan makna penting jujur. Semua 

orang akan sepakat jika jujur itu penting, jujur itu mulia, jujur itu harus 

ditumbuhkembangkan, dan jujur itu sifat yang layak untuk diteladani. 

Meskipun demikian, kesepakatan ini tidak boleh berhenti sebatas 

sebagai kesepakatan belaka. Harus ada kemauan dan kesadaran untuk 
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menindaklanjuti dalam aksi nyata.62 Dalam lingkungan sekolah, salah 

satu aksi  nyata yang dapat menumbuhkan karakter jujur adalah 

melalui kantin sekolah. 

b. Manfaat/Keutamaan Kejujuran 

Siapa pun yang ahli berbuat jujur tentu akan merasakan manfaatnya. 

Mungkin, begitu banyak dan begitu nikmatnya hingga sulit diuraikan 

dengan kata-kata. Manfaat kejujuran di antaranya sebagai berikut.63 

1) Kejujuran menentramkan hati. Orang yang telah berperilaku jujur 

sesungguhnya orang yang telah berperilaku sebagaimana adanya, 

tanpa di buat-buat dan jauh dari kepalsuan. Jika orang telah 

bertindak benar, yang lahir adalah kedamaian, sebagaimana orang 

yang dusta akan dihantui oleh kegelisahan. 

2) Kejujuran melahirkan berkah dalam hidup. Berkah atau barakah 

adalah bertambahnya kebaikan. Kejujuran mungkin ada saatnya 

dicemooh orang. Namun, buah dari kejujuran, betapapun di 

awalnya mungkin pahit, akan tetapi berakhir manis. Dengan buah 

yang manis itu, kebaikan hidup akan bertambah-tambah 

bilangannya. 

3) Kejujuran mengantarkan cita-cita. Orang yang jujur akan 

berpotensi menggapai cita-cita. Jika cita-cita duniawi, kejujuran 
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dan kesunguhan akan melancarkan jalannya. Jika itu cita-cita 

ukhrawi, Allah akan mengantarkannya. Bahkan, cita-cita yang 

tulus karena Allah tidak pernah ditolak, meskipun pemenuhannya 

tidak selalu sama dengan permintaaan.  

4) Kejujuran bisa mendatangkan keuntungan yang tidak terduga. 

Kejujuran dengan orang yang hendak berbuat jahat biasanya 

merugikan. Namun, ada kalanya sikap jujur justru 

menguntungkan. Ini terutama jika orang yang jahat itu masih 

memiliki hati nurani. 

5) Kejujuran menghasilkan kesetiaan. Kesetiaan adalah keadaan 

seseorang untuk tetap meninggalkan oleh rayuan apapun. 

Kesetiaan pada aqidah juga berarti sikap tegar bersama keyakinan 

tanpa bisa dipalingkan oleh apapun, oleh imbalan seberapa pun. 

Orang-orang yang jujur dalam beriman, niscaya akan tampak 

nyata dalam sikap hidupnya yang tetap bertahan dijalan yang 

lurus, sampai kapan pun. 

3. Kantin Sekolah 

a. Pengertian Kantin Sekolah 

Kantin merupakan pelayanan khusus yang menyediakan 

makanan dan minuman untuk para siswa dan staf sekolah lainnya, di 

suatu tempat yang biasanya merupakan bagian dari bangunan sekolah. 



 

 

Dengan demikian diharapkan para siswa tidak akan keluar komplek 

sekolah selama waktu istirahat.64 

Kantin adalah ruangan tempat menjual minuman dan makanan 

di sekolah. Kantin sekolah tidak berbadan hukum seperti koperasi-

koperasi lainnya karena siswa belum mampu melakukan tindakan 

hukum. Keberadaan kantin sekolah tidak hanya sekadar kantin saja. 

Melainkan salah satu perangkat penting dalam sekolah yang berfungsi 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswinya. Karena 

itu sekolah harus menaruh perhatian khusus terhadap penyediaan 

panganan di kantinnya.  

Layanan kantin sekolah adalah layanan makanan dan minuman 

yang dibutuhkan oleh peserta didik disela-sela mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. 

Makanan dan minuman yang tersedia di kantin sekolah, terjangkau 

dilihat dari jumlah uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi 

syarat kebersihan dan cukup kandungan gizinya.65Adanya sejumlah 

kemungkinan pendidikan untuk layanan di kantin sekolah, antara lain;  

1) Memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar memilih 

makanan yang baik atau sehat. 
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2) Memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi secara nyata. 

3) Menganjurkan kebersihan dan kesehatan. 

4) Menekankan kesopanan dalam masyarakat, dalam bekerja, dan 

kehidupan bersama. 

5) Menekankan penggunaan tata krama yang benar (kejujuran) dan 

sesuai dengan yang berlaku di masyarakat. 

6)  Memberikan gambaran tentang manajemen yang praktis dan baik 

7) Menunjukkan adanya koordinasi antara bidang pertanian dan 

bidang industri. 

8) Menghindari terbelinya makanan yang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan kebersihan dan kesehatannya.66 

b. Layanan kantin sekolah 

Keberadaan kantin sekolah tidak hanya sekadar untuk 

memenuhi kebutuhan makan dan minum siswa semata, namun juga 

dapat dijadikan sebagai wahana untuk mendidik siswa tentang 

kesehatan, kebersihan, kejujuran, saling menghargai, disiplin, dan lain-

lainnya. Pelaksanaan program kafetaria (kantin) sekolah dapat 

diterapkan dengan jenis layanan kafetaria yang meliputi, 

1) Sistem pelayanan dimana pembeli melayani sendiri (Self service 

system).  
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2) Sistem pelayanan yang menyuruh pembeli menunggu dilayani 

petugas kantin sesuai dengan pesanan (Wait service system). 

3) Sistem pelayanan pembeli dilayani petugas kantin dan penyajian 

makanannya dengan menggunakan baki atau nampan (Tray 

service system).67 

c. Manfaat Kantin Sekolah 

1) Manfaat edukatif 

   Kantin sekolah mempunyai manfaat yang besar dilihat dari 

aspek edukatif. Kantin sekolah memberikan peluang untuk 

mengembangkan tingkah laku dan kebiasaan positif di kalangan 

siswa. Dari tujuan yang dapat dicapai pada kantin sekolah, tentu 

ada nilai-nilai moral yang sangat penting untuk ditanamkan pada 

anak. Dengan demikian, keberadaan kantin di sekolah, tidak 

sekadar untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum siswa 

semata, namun juga dapat dijadikan sebagai wahana untuk 

mendidik siswa tentang kesehatan, kebersihan, kejujuran, saling 

menghargai, disiplin dan nilai-nilai lainnya. 

2) Manfaat Kesehatan 

  Dengan jajanan dan minuman yang sehat dan bergizi di 

rumah dan di sekolah, anak-anak akan mengalami pertumbuhan 
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jasmani dan rohani yang sehat pula. Mereka akan belajar dengan 

bersemangat, tidak mengantuk, karena asupan makanan yang 

sehat dan begizi. Agar anak-anak di sekolah dan di rumah 

memperoleh asupan makanan yang sehat dan bergizi, jenis 

makanan yang tersedia di rumah dan di kantin sekolah pun wajib 

memenuhi menu yang baik. Dengan kantin sekolah yang sehat dan 

bergizi, sekolah akan menjadi pelopor dalam usaha ikut membantu 

pemerintah menghindari masalah busung lapar di negeri ini.68 

3) Manfaat Sosial Ekonomis 

Manfaat kantin sekolah menggunakan sistem pengelolaan 

yang unik dengan voucher. Akan berdampak pada sistem 

pengelolaan uang pada diri siswa. Siswa akan memilah-milah 

voucher dengan nominal apa yang ia gunakan untuk membeli. 

Selain itu, banyak juga warga masyarakat yang menitipkan jajanan 

di kantin sekolah SDN 1 Nologaten. Jumlah siswa yang banyak 

akan menjadi pangsa pasar yang potensial bagi warga masyarakat 

untuk menitipkan makanan di sekolah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau kelompok. 

Penelitian kualitatif bersifat induktif. Penelitian seperti ini membiarkan 

permasalahan-permasalahan muncul dengan data yang telah ditemukan di 

lapangan. Data tersebut dihimpun dengan pengamatan yang mendetail dan 

disertai catatan hasil wawancara serta analisis dokumen.69 

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

kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi 

individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.70 Studi kasus merupakan 

eksplorasi dari sebuah kasus dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data 

mendalam yang melibatkan sumber-sumber informasi.71 
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Penelitian ini dilaksanakan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi 

nilai karakter jujur siswa yang dilatih sekaligus dinilai melalui kantin sekolah. 

Di Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten, pengelolaan kantin menggunakan 

voucher. Keunikan sistem pengelolaan inilah yang akan menjadi titik fokus 

peneliti dalam menanamkan karakter jujur siswa. 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dengan pengamatan, 

namun peran peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu, 

dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen, partisipan penuh 

sekaligus pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang lain berupa 

alat tulis, alat perekam, dan dokumen yang dapat membantu menunjang 

keabsahan hasil penelitian.72 

Dalam hal ini, peneliti akan mengamati proses kegiatan di dalam kantin. 

Dengan demikian, peneliti akan menemukan informasi terkait dengan 

internalisasi karakter jujur. Selain di dalam kantin, peneliti akan mewawancarai 

kepala sekolah, guru pengelola kantin, dan siswa di SDN 1 Nologaten.  

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SDN 1 Nologaten, Ponorogo pada tahun 

pelajaran 2017/2018. Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten, Ponorogo terletak di 

Jalan Sultan Agung No. 96 Ponorogo. Peneliti tertarik melakukan penelitian di 

SDN 1 Nologaten, Ponorogo karena kepala sekolah sekaligus guru-guru di sana 
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memiliki upaya dalam menumbuhkan karakter siswa, khususnya dalam 

menumbuhkan karakter jujur. Karakter jujur tidak hanya diajarkan dalam materi 

pembelajaran, namun juga dalam budaya sekolah yaitu, penggunaan voucher 

dalam sistem pembayaran kantin. 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan benda, hal atau orang, tempat peneliti 

mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Data yang diperoleh adalah 

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

perilaku yang dapat diamati dan data yang diperoleh.73 Kata-kata dan tindakan 

diperoleh dari orang-orang yang akan diwawancarai, yaitu kepala sekolah, 

bapak ibu guru, dan siswa. Sumber data utama akan dicatat melalui catatan 

tertulis, rekaman video, dan pengambilan foto.  

Sumber data diperoleh dari observasi penelitian awal di SDN 1 

Nologaten, Ponorogo. Sumber data dalam penelitian ini disesuaikan dengan 

fokus tujuan peneliti, yaitu internalisasi karakter jujur melalui kantin sekolah. 

Sumber data selanjutnya diperoleh melalui wawancara bersama kepala sekolah, 

guru pengelola kantin sekolah, dan siswa serta dokumen-dokumen pendukung. 

Serangkaian proses tersebut dilakukan untuk membuktikan keabsahan 

penelitian yang akan dilakukan. 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian. Sebab, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan 

data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

tempat, berbagai sumber, dan berbagai cara.74 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data yang dapat dilakukan 

sebagai berikut. 

a. Teknik observasi 

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Observasi  merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan 

untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena secara 

sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan. 

Teknik ini banyak digunakan, baik dalam penelitian sejarah maupun 

deskriptif. Dengan pengamatan, gejala-gejala penelitian dapat diamati dari 

dekat untuk dikumpulkan dan dicatat. Mencatat data observasi bukanlah 

sekadar mencatat, melakukan mengadakan pertimbangan, kemudian 
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mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Misalnya, kita 

memperhatikan reaksi penonton televisi itu, bukan hanya mencatat 

bagaimana reaksi tersebut dan berapa kali muncul, melainkan juga menilai 

apakah reaksi tersebut sangat, kurang, atau tidak sesuai dengan yang kita 

kehendaki.75 

Observasi dilakukan pada saat peneliti melakukan penelitian awal 

di SDN 1 Nologaten, Ponorogo. Observasi dilakukan dengan mengamati 

suasana lingkungan sekitar sekolah. Hasil penelitian awal dapat dijadikan 

pedoman peneliti untuk penelitian yang akan dilakukan. 

b. Teknik wawancara 

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, 

perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang 

diwawancarai (interviewe).76 

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam dan wawancara terbuka. Wawancara mendalam 

merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan 

gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam 
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dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Dengan wawancara 

mendalam ini, data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. 

Wawancara terbuka artinya bahwa dalam penelitian ini para subjek 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa 

maksud wawancara tersebut.77 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang internalisasi 

nilai karakter jujur siswa dalam kantin sekolah di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. Adapun yang akan peneliti wawancarai di antaranya adalah 

Kepala Sekolah selaku pemegang kepemimpinan untuk mengetahui 

gambaran secara umum tentang kegiatan di Sekolah dan sejarah berdirinya 

sekolah. Selanjutnya, guru sebagai pelaksana pengelola kantin sekolah 

serta siswa sebagai implementasinya. 

c. Teknik dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya biografi.78 Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh 

data-data berupa berdirinya sekolah, tempat penelitian, profil sekolah serta 

data tambahan yang dibutuhkan melengkapi hasil penelitian. Dokumentasi 

dapat berupa data-data penting ataupun foto kegiatan. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan–bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep Miles dan Huberman 

yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sampai jenuh. Komponen dalam analisis data, meliputi:79 

1. Reduksi Data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.  

Melalui kegiatan kantin sekolah di SDN 1 Nologaten secara tidak 

langsung, anak diajarkan untuk menanamkan karakter yang kuat. Misalnya, 

karakter disiplin karena anak harus antri untuk menukarkan voucher, 

karakter kreatif, mandiri, tanggung jawab dan karakter lainnya. Dalam 

reduksi data, titik fokusnya adalah karakter jujur. Oleh karena itu, yang 
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tidak berhubungan dengan karakter jujur akan dibuang dan tidak digunakan 

dalam penelitian. 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam bentuk tabel, grafik, phie card, pictogram, dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.  

Hasil wawancara, observasi atau kuesioner akan disajikan dalam 

bentuk tabel setiap harinya. Jadi, peneliti dapat menyimpulkan dengan 

mudah mengenai hasil internalisasi karakter jujur melalui kantin sekolah. 

3. Verifikasi (Verification) 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Untuk mengetahui hasil penelitian perlu 

dilakukan kegiatan penyimpulan. Dengan demikian, peneliti mengetahui 

apakah karakter jujur dapat diwujudkan melalui kantin sekolah. Jika belum 

dan tidak ditemukan bukti-bukti kuat, peneliti perlu melakukan penelitian 

ulang yang memperkuat data. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah teknik triangulasi, yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Teknik triangulasi memiliki tiga jenis yaitu, triangulasi wawancara, triangulasi 



 

 

teknik, dan triangulasi sumber. Dari ketiga jenis teknik triangulasi tersebut. 

Peneliti menggunakan jenis triangulasi  sumber. 

Teknik triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data. 

Teknik jenis ini dilakukan  dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. Beberapa sumber tersebut diperoleh dari data hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Untuk menguji kredibilitas data tentang tingkat kejujuran siswa melalui 

kantin sekolah, maka peneliti membuat pertanyaan yang sama terkait karakter 

jujur melalui kantin sekolah. Pertanyaan tersebut akan diajukan kepada subjek 

peneliti yaitu, siswa, guru pengelola kantin sekolah, dan kepala sekolah. Selain 

dari ketiga subjek tersebut, peneliti juga melakukan pengamatan di ruang kantin 

sekolah.  

Dari semua data yang diperoleh, peneliti akan mendeskripsikan dan 

mengkategorikan. Mengkategorikan pandangan yang sama antara subjek 

penelitian yaitu kepala sekolah dan guru pengelola kantin terkait tujuan kantin 

sekolah menggunakan sistem voucher. Selain itu, peneliti juga mendeskripsikan 

pandangan yang berbeda terkait internalisasi karakter jujur siswa melalui kantin 

sekolah.  

Setelah mendeskripsikan perbedaan dan persamaan pandangan 

berdasarkan subjek penelitian, peneliti juga mengkaji hal yang spesifik 

mengenai karakter jujur pada siswa, yaitu apakah tujuan dari kantin sekolah 

untuk membiasakan siswa bersikap jujur dapat terlaksanakan. Untuk 



 

 

mendapatkan jawaban tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada 

beberapa siswa.  Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi 

tentang internalisasi nilai karakter jujur siswa melalui kantin sekolah. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

 Dalam penelitian ini ada empat tahapan, yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap pralapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi, dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian. Dalam tahap ini, 

peneliti berusaha untuk mengumpulkan data-data sementara. Dari data-data 

tersebut, peneliti mengambil fokus masalah mengenai Internalisasi Nilai 

Karakter Jujur Siswa melalui Kantin Sekolah. Untuk lanjut ke tahap 

selanjutnya, peneliti menggali informasi dari pengelola kantin SDN 1 

Nologaten sekaligus mengurus surat izin penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan persiapan 

diri, memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan data 

setelah surat izin pelaksanaan penelitian disetujui. Dalam tahap ini, peneliti 

melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan subjek terkait 

fokus penelitian. Peneliti bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan 

data-data mengenai karakter jujur siswa. 

3. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data. 

Dalam tahap ini, peneliti menganalisis data mengenai pengelolaan kantin 



 

 

sekolah di SDN 01 Nologaten. Selain itu, peneliti juga menganalisis dampak 

dari pengelolaan kantin menggunakan voucher. Dampak dari pengelolaan 

kantin, peneliti fokuskan pada karakter jujur siswa. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. Pada tahap ini, peneliti 

menuangkan hasil penelitian ke dalam bentuk laporan penelitian yang 

sistematis. Agar dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten berdiri pada tahun 1911. Awal 

berdirinya SDN 1 Nologaten, Ponorogo bernama SDN Kartini. Pada tahun 

1960 sampai dengan 1975 berubah menjadi SDN Sultan Agung. Kemudian, 

pada tahun 1982, lembaga ini berganti nama lagi menjadi SDN Nologaten 1 

dan terakhir pada tahun 2003 hingga sekarang bernama SDN 1 Nologaten 

Ponorogo.  

Sejak awal berdirinya, sekolah ini telah mendapat status negeri dengan 

Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101051117020, sedangkan nomor akte 

pendiriannya, yaitu 425/828/405.51/2003. Kepemimpinan kepala SDN 1 

Nologaten Ponorogo semenjak berdirinya hingga sekarang telah mengalami 

beberapa kali regulasi, yaitu sebagai berikut. 

a. Bapak Darmojo   : ……(tanpa tahun) 

b. Bapak Samsi Djojo Subroto, BA : Tahun  …-1986 

c. Ibu Soeharning   : Tahun 1986-2000 

d. Bapak Hartoyo   : Tahun 2000-2015 

e. Bapak Syamsuddin Mufthi, M.Pd : Tahun 2015-2016 

 



 

 

f. Bapak Mujiadi, M.Pd  : Tahun 2016 – sekarang80 

2. Letak Geografis SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten terletak 7 km sebelah timur kota 

Ponorogo, tepatnya di Jalan Sultan Agung No. 96, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten 

terletak di Desa Nologaten yang berjarak 1 km dari pusat kecamatan, dan 

berjarak 1,5 km dari pusat otonomi daerah, serta berada di lintasan kecamatan. 

Letak SDN 1 Nologaten ini berada di timur jalan raya. 

Adapun batas-batas wilayah sekitar SDN 1 Nologaten, Ponorogo adalah 

sebagai berikut. 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bangunsari 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cokromenggalan 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Banyudono 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kertosari81 

3. Visi dan Misi SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

Adapun visi dan misi SDN 1 Nologaten, Ponorogo adalah sebagai 

berikut. 

a. Visi  
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Visi SDN 1 Nologaten, Ponorogo adalah: membangun generasi yang 

berilmu dan berakhlak mulia. 

b. Misi  

Adapun misi yang dilakukan SDN 1 Nologaten Ponorogo, yaitu: 

1) mengembangkan kultur sekolah yang berdasarkan IMTAQ untuk 

menguasai IPTEK; 

2) mengembangkan lingkungan sekolah yang sehat dan sekolah 

berwawasan lingkungan; 

3) mengembangkan iklim pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan (PAIKEM); 

4)  menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berprinsip 

“Pendidikan Untuk Semua”; 

5) menyelenggarakan manajemen sekolah efektif, partisipatoris, transparan, 

dan akuntabel; 

6) meraih kejuaraan lomba mata pelajaran, seni olah raga minimal tingkat 

kota tiap tahun; 

7) mewujudkan sekolah ramah lingkungan sehingga dapat menjadi 

penggerak masyarakat sekitar; 

8) mengembangkan potensi peserta didik dan pendidik sehingga menjadi 

sekolah unggul yang diminati masyarakat;82 
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4. Tujuan SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

Tujuan sebuah pendidikan dasar adalah untuk meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk 

hidup mandiri serta mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan 

tujuan pendidikan dasar tersebut, tujuan SDN 1 Nologaten, Ponorogo adalah 

sebagai berikut. 

a. mengamalkan ajaran agama dan ilmu pengetahuan sebagai hasil proses 

pembelajaran dan pengembangan diri yang menuju kemandirian siswa; 

b. menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya 

sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; 

c. mengoptimalkan sarana, prasarana, dan meningkatkan sumber daya 

manusia sebagai penunjang keberhasilan pendidikan; dan 

d. membentuk generasi yang berkaraktersehat jasmani dan rohani.83 

5. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SDN 1 Nologaten, Ponorogo  

a. Pendidik SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

Tenaga pendidik di SDN 1 Nologaten Ponorogo berjumlah 15 orang. 

Adapun pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 11 

orang sedangkan yang tidak tetap ada 4 orang. 
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b. Tenaga Kependidikan SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

Jumlah tenaga kependidikan yang berada di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo ini berjumlah 2 orang yang berstatus Pegawai Tidak Tetap 

(PTT).84 

6. Struktur Organisasi SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

Struktur organisasi SDN 1 Nologaten, Ponorogo terdiri atas kepala 

sekolah, komite sekolah, unit perpustakaan, wali kelas (guru kelas), guru 

agama, siswa, dan masyarakat sekitar. Adapun struktur organisasi secara 

terperinci dapat dilihat pada lampiran.85 

7. Sarana dan prasarana SDN 1 Nologaten, Ponorogo 

Kegiatan belajar mengajar (KBM) memerlukan sarana dan prasarana 

penunjang  yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah 

sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar terlaksananya program 

pendidikan dan pengajaran di SDN 1 Nologaten, Ponorogo. Adapun sarana dan 

prasarana yang tersedia di sekolah tersebut, meliputi ruang kepala sekolah, 

ruang guru, ruang kelas, perpustakaan, kamar mandi/WC guru, kamar 
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mandi/WC siswa, kantin, dan gudang. Jenis fasilitas dan ruangannya secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran.86 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Data Pengelolaan Kantin Sekolah di SDN 1 Nologaten, Ponorogo  

Dalam sebuah lembaga atau sekolah, diperlukan usaha yang sadar dan 

terencana untuk mewujudkan kebajikan dalam diri siswa. Maka dari itu, 

banyak sekali sekolah dasar yang mulai memperkuat pondasi pendidikan 

melalui pendidikan karakter. Karakter tidak hanya berdasarkan potensi yang 

dibawa sejak lahir (biologis), namun juga berdasarkan akulturasi karakter 

biologis dengan interaksi lingkungan. Setiap lembaga pasti menginginkan 

lingkungan yang baik untuk mendukung keharmonisan seluruh warga sekolah 

seperti halnya SDN 1 Nologaten Ponorogo yang berusaha untuk menciptakan 

lingkungan kondusif.  

Sekolah Dasar Negeri I Nologaten merupakan lembaga yang 

mengedepankan pendidikan karakter. Hal ini diperkuat dengan visi sekolah 

yaitu membangun generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.87 Dalam 

membiasakan siswa untuk berkarakter baik, pihak sekolah membentuk 

kondisi lingkungan yang mendukung. Seperti kegiatan PBB setiap hari Sabtu 

untuk membiasakan disiplin, upacara hari Senin untuk menumbuhkan sikap 
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cinta tanah air, membaca surat-surat pendek untuk menumbuhkan karakter 

religius, berjabat tangan dengan bapak dan ibu guru untuk menumbuhkan 

sikap santun dan pengembangan sikap jujur melalui pengelolaan kantin yang 

unik. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Mujiadi, Kepala SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo berikut ini. 

Kewajiban saya tidak hanya soal kepemimpinan saja. Saya selaku kepala 

sekolah bersama guru-guru berusaha mewujudkan budaya sekolah yang 

dapat menimbulkan dampak positif bagi karakter siswa. Karakter siswa tidak 

hanya dibentuk melalui pelajaran PPKN atau agama di kelas. Melainkan 

dapat ditumbuhkan melalui  budaya sekolah. Dari hasil mengembangkan 

budaya sekolah yang baik itulah. Kami berharap dapat membiasakan siswa 

berkarakter baik. Dan akhirnya dapat tertanam kuat sampai mereka dewasa 

nanti.
88

 

 

Ternyata, untuk menumbuhkan karakter, dapat dibentuk melalui 

kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari sekian banyaknya karakter baik yang 

ingin diwujudkan pada diri siswa, pihak sekolah memilih pengelolaan kantin 

yang unik untuk mewujudkan karakter jujur. Selain itu, dengan adanya kantin 

sekolah, kepala sekolah dan guru tidak akan khawatir mengenai makanan 

yang diperjualbelikan. Sebab, seluruh makanan yang dijual tidak mengandung 

bahan pengawet dan pewarna. Hal itu sebagaimana tujuan pendirian kantin 

yang dijelaskan oleh Ibu Rusmini berikut ini: 

Kantin sekolah tidak menjual makanan ringan atau biasa disebut ciki. 

Semuanya hasil olahan dari masyarakat yang menitipkan di kantin 

sekolah. Mulai dari nasi kering, nasi goreng, mie, pentol, jus, dan lain-

lain. Kami juga tidak menyediakan saus meskipun menjual pentol. 
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Salah satu tujuan kantin sekolah adalah untuk memberikan makanan 

yang sehat dan bergizi bagi siswa.89 

 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten berlokasi di sebelah timur jalan 

raya. Lokasinya yang rawan bagi keselamatan siswa membuat sekolah tidak 

mengizinkan siswa untuk keluar sekolah. Mengingat kondisi ini, keberadaan 

kantin sekolah sangat diperlukan, seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Mujiadi berikut ini: 

Saya selaku kepala sekolah dan para guru sepakat untuk tidak 

memperbolehkan siswa keluar sekolah dijam istirahat. Oleh karena itu, 

kami menyediakan kantin untuk siswa. Alasan kami tidak 

memperbolehkan siswa adalah karena letak sekolah yang berada di 

pinggir jalan raya. Saya sebagai kepala sekolah bertanggungjawab 

untuk membuat kondisi yang aman bagi siswa.90 
 

Kantin sekolah mempunyai manfaat besar dalam mengembangkan 

kebiasaan positif di kalangan siswa. Kepala sekolah dan guru dapat 

memaksimalkan kantin sekolah untuk membentuk karakter siswa. Kantin 

tidak hanya sebagai sarana untuk berdagang tetapi juga sebagai tempat untuk 

membiasakan karakter yang baik, yaitu jujur.  

Dalam perkembangannya, SDN 1 Nologaten telah mengalami 

perubahan dalam sistem pengelolaan kantin sekolah. Mulai dari sistem 

pengelolaan yang langsung membayar di tempat hingga penggunaan voucher. 

Sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher mulai diterapkan pada 
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tahun 2015. Ibu Rusmini guru kelas III yang memberikan ide untuk 

menggunakan sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher. Hal ini 

diungkapkan ibu Rusmini berikut ini: 

Pengelolaan kantin sekolah menggunkan voucher mulai dilaksanakan pada 

tahun 2015. Saya yang memberikan ide untuk menggunakan voucher.
91 

 

Sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher diterapkan karena 

banyaknya kecurangan yang dilakukan siswa. Peristiwa ini didukung dengan 

sempitnya ruang kantin sekolah. Ruang kantin sekolah hanya seluas 4 x 3 

meter. Keadaan semakin sempit karena keberadaan 2 meja, 2 kursi, kulkas, 

tumpukan kardus, dan lemari. Padahal, kurang lebih ada 244 siswa yang 

masuk ke kantin setiap istirahat. Hal ini diungkapkan oleh ibu Rusmini berikut 

ini: 

Dulu kantin sekolah di kelola seperti kantin-kantin pada umumnya. 

Siswa membayar lalu mengambil jajan yang diinginkan. Namun, 

karena kondisi kantin yang sempit dan banyaknya siswa yang  

membeli membuat kantin menjadi tidak kondusif. Dan yang paling 

parah, banyak siswa yang berbuat curang. Oleh karena itu, saya 

mengusulkan untuk mengolah kantin dengan menggunakan voucher.92 

 

Sistem pengelolaan kantin merupakan hal penting yang perlu 

dikembangkan. Apalagi, jika tujuannya untuk menumbuhkan karakter positif 

siswa. Kantin sekolah dengan sistem pengelolaan biasa tidak bisa 

membiasakan siswa untuk bersikap jujur. Oleh karena itu, Ibu Rusmini 
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mengusulkan penggunaan voucher. Dari prosesnya, sistem pengelolaan kantin 

menggunakan voucher sangatlah unik.  

Siswa terlebih dahulu menukarkan uangnya dengan voucher, sebelum 

membeli jajan di kantin. Voucher terbuat dari kertas yang dicetak dan 

dilaminating. Dengan bilangan 500 dan 1000. Voucher warna biru untuk 500 

dan warna oranye untuk 1000. Tempat penukaran uang berada di tempat 

terpisah. Jaraknya sekitar 8 meter dari kantin sekolah. Setelah menukarkan 

uang dengan voucher sesuai dengan keinginan, siswa menuju kantin sekolah 

untuk menukarkan lagi voucher dengan jajan yang ingin dibeli. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Murtini sebagai pengelola kantin: 

Sebelum siswa masuk ke kantin. Siswa diharuskan untuk menukarkan 

uangnya dengan voucher. Voucher yang disediakan adalah nominal 

500 dan 1000. Setelah itu barulah siswa boleh masuk ke kantin dan 

menukarkan voucher sesuai dengan harga makanan.93 

 

 Biasanya, untuk menumbuhkan karakter jujur siswa. Sekolah memilih 

menggunakan pengelolaan kantin yang biasa disebut “kantin kejujuran”. 

Kantin kejujuran mengondisikan siswa untuk mengambil barang dan 

membayar sendiri bila hendak membeli. Jika pemasukan sesuai dengan 

jumlah harga makanan yang disediakan, siswa telah bersikap jujur. 

Sebaliknya, jika pemasukan lebih rendah dari jumlah harga makanan, siswa 

telah melakukan kecurangan. Berdasarkan catatan pembukuan yang memuat 
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seluruh pengeluaran dan pemasukan kantin, pihak sekolah akan mengetahui 

tingkat kejujuran siswa.  

Berbeda halnya dengan kantin sekolah di SDN 1 Nologaten. Pihak 

sekolah lebih memilih sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher. 

Pemilihan tersebut berdasarkan kondisi ruang kantin, jumlah siswa, dan 

makanan. Selain itu, pihak sekolah juga memerlukan area yang luas untuk 

pengelolaan kantin menggunakan sistem kejujuran agar dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan. Apalagi, semua makanan berasal dari masyarakat yang 

diperbolehkan sekolah untuk menitipkan makanan yang sehat dan bergizi. 

Agar semua dapat terkontrol dengan baik dari segi pembentukan karakter 

jujur, makanan, dan pemasukan, SDN 1 Nologaten menerapkan sistem 

pengelolaan kantin menggunakan voucher dari pada sistem pengelolaan kantin 

kejujuran. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Mujiadi berikut 

ini: 

Sebenarnya kami juga ingin menerapkan pengelolaan “kantin 

kejujuran” untuk memberikan kepercayaan dan mengetes kejujuran 

siswa lebih maksimal. Tapi kami terkendala dengan makanan yang 

akan dijual. Kami benar-benar memilih makanan yang bergizi dan 

tidak membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, sekolah sudah 

berkerjasama dengan masyarakat yang mau menitipkan makanannya. 

Sekolah hanya mengizinkan beberapa orang saja untuk menitipkan 

makanannya. Agar makanan tetap terkontrol, sekolah hanya menerima 

beberapa jenis makanan yang bergizi. Karena alasan inilah, sekolah 

lebih memilih sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher. Agar 

sistem pengelolaannya tetap berjalan baik.94 
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Dari penjelasan Bapak Mujiadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem 

pengelolaan kantin menggunakan voucher sangat tepat untuk diterapkan. 

Mengingat, ruang kantin sekolah sangat sempit sedangkan jumlah siswa SDN 

1 Nologaten sangat banyak. Jadi, sistem pengelolaan kantin menggunakan 

voucher sangat efektif, karena dapat membiasakan karakter jujur siswa 

sekaligus dapat membuat pengelolaan kantin terprogram dengan baik.  

Untuk mengetahui langsung keadaan di lapangan, peneliti juga 

mengadakan observasi langsung ke lapangan. Data yang sudah didapat dari 

hasil wawancara dengan beberapa pihak di atas tidak jauh berbeda dengan 

data yang didapat peneliti pada saat observasi. Adapun hasilnya adalah 

sebagai berikut. 

Bel istirahat berbunyi, siswa langsung keluar kelas dan menuju tempat 

penukaran uang. Tempat penukaran uang terletak di depan kelas 2. 

Untuk menukarkan uangnya siswa harus antri terlebih dahulu. Saat 

observasi, antrian begitu panjang sekitar 4 meter. Ada siswa kelas atas 

yang menerobos barisan siswa kelas bawah. Melihat kejadian tersebut, 

ibu Rusmini langsung menyuruh untuk antri di barisan paling 

belakang. Siswa yang sudah berada di barisan paling depan langsung 

menukarkan uangnya dengan voucher. Voucher terbuat dari kertas 

sampul yang dilaminating. Nominal Voucher adalah 500 dan 1000. 

Setelah menukarkan uang dengan voucher. Siswa langsung menuju 

kantin sekolah dan menukarkan kembali vouchernya dengan makanan 

yang diinginkan.95 

 

Dari hasil observasi tersebut dapat dilihat bahwa sistem pengelolaan 

kantin menggunakan voucher sangat terstuktur. Siswa harus melalui beberapa 

tahap untuk membeli makanan di kantin sekolah. Dari beberapa tahap inilah, 

                                                           
95

 Lihat Transkrip Observasi  Nomor  01/O/2-V/ 2018dalam lampiran laporan hasil penelitian. 



 

 

siswa dibiasakan untuk bersikap jujur. Sikap jujur siswa timbul karena tidak 

adanya kesempatan untuk bersikap curang. Tidak adanya kesempatan karena 

proses penggunaan voucher sangat terstruktur.  

2. Data Internalisasi Nilai Karakter Jujur Siswa melalui Kantin Sekolah  di 

SDN 1 Nologaten, Ponorogo  

Dasar pendidikan karakter anak terletak pada keluarga. Meskipun 

seperti itu, pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan. Kalau seorang 

anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari keluarganya, anak 

tersebut akan berkarakter baik pada tahap selanjutnya. Namun kini, banyak 

orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan otak dari pada 

pendidikan karakter. Oleh karena itu, sebuah lembaga sangat penting 

menerapkan pendidikan karakter, terutama dalam menginternalisasikan nilai 

karakter jujur di setiap lembaga. Tindakan perilaku jujur sangat banyak. Salah 

satunya adalah perilaku jujur saat membeli makanan dan minuman di kantin 

sekolah. Hal ini seperti yang diungkapkan Bapak Mujiadi selaku Kepala 

Sekolah: 

Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi memerlukan pembiasaan 

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, selain melarang siswa 

mencontek di kelas. Sekolah juga menerapkan sistem pengelolaan 

kantin menggunakan voucher. Voucher disini sebagai media siswa 

untuk berperilaku jujur. Dengan adanya voucher siswa akan berpikir  

kembali untuk bertindak curang. Karena kemungkinan terbesar, siswa 

akan ketahuan. Dari proses inilah kejujuran siswa akan dibiasakan.96 
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Karakter anak terbentuk karena faktor tiruan terhadap lingkungan 

sekitar. Lingkungan sekolah menjadi salah satu penentu perkembangan 

karakter siswa. Walaupun usia sekolah merupakan usia konkret operasional 

(7-11 tahun) yang mampu berpikir konkret dalam memahami sesuatu, namun 

usia sekolah dasar belum mampu berfikir mengenai hal-hal yang akan dan 

mungkin terjadi pada tindakan yang telah dilakukan. Salah satunya tindakan 

curang saat di kantin sekolah. Siswa mengerti bahwa curang merupakan sikap 

yang tidak baik. Namun, siswa belum bisa memahami secara utuh dampak 

dari tindakan curang. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh  Ibu Rusmini 

mengenai bentuk internalisasi karakter jujur siswa melalui kantin sekolah 

berikut ini. 

Siswa memiliki kecenderungan tidak malu untuk berbuat curang. 

Karena sejatinya mereka masih anak-anak dan tidak mengerti apa itu 

dosa. Kalaupun dijelaskan mengenai dampak dari berbuat curang, pasti 

mereka belum bisa mengerti. Oleh karena itu, sekolah menerapkan 

sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher. Agar ruang anak 

untuk bertindak curang semakin sempit. Sehingga mereka terbiasa 

dengan berperilaku jujur.97
 

 

Adapun bentuk internalisasi karakter jujur siswa melalui kantin 

sekolah diungkapkan ibu Murtini, pengelola kantin sekolah berikut ini: 

Kejujuran merupakan bagian dari pembelajaran setiap hari baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas. Untuk di luar kelas, pengelolaan kantin 

menggunakan voucher lah yang menjadi jembatan anak-anak untuk 

dibiasakan bersikap jujur.
98
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala 

sekolah dan guru SDN 1 Nologaten berharap para siswa mampu 

meningkatkan pengetahuannya, menginternalisasi serta mempersonalisasi 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-

hari. 

Sikap anak yang terbentuk akan tecermin dari perilaku yang mereka 

lakukan. Anak akan terbiasa berperilaku jujur dan mengikuti aturan meskipun 

dengan alasan takut dihukum. Dalam sistem pengelolaan kantin menggunakan 

voucher, siswa wajib mengikuti aturan dalam membeli makanan. Siswa 

diharuskan antre untuk menukarkan uang dengan voucher. Selanjutnya, siswa 

menuju kantin untuk menukarkan voucher dengan makanan. 

 Ini yang diungkapkan oleh Muhammad Andika, siswa kelas VB 

berikut ini. 

Sebelum masuk ke kantin sekolah. Siswa terlebih dahulu harus 

menukarkan uang dengan voucher senilai 500 dan 1000. Setelah itu 

baru boleh masuk ke kantin untuk membeli jajan.99 

 

Setiap aturan yang telah berlaku bertujuan untuk memperbaiki dan 

mempertahankan hal yang baik untuk kemajuan karakter siswa. Jika ketahuan 

melanggar, kepala sekolah dan guru tidak segan-segan untuk menghukum 

siswa. Hal ini semata-mata untuk memberikan efek jera pada siswa. Dengan 
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demikian, siswa tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini diungkapkan oleh 

Widia Endah Rahmawati siswa kelas VB berikut ini. 

Saya pernah bersikap tidak jujur karena menerobos antrian untuk 

menukar voucher. Saya langsung disuruh antri lagi dari belakang. 

Setelah kejadian itu, saya tidak pernah menerobos barisan dan selalu 

antri.100 

 

Pengelolaan kantin yang unik menjadi sarana untuk siswa bersikap 

jujur. Walaupun ada beberapa siswa yang tidak setuju dengan pengelolaan 

kantin menggunakan voucher. Ini diungkapkan oleh Iput, siswa kelas V 

berikut ini. 

Menggunakan voucher tidak enak. Lebih enak yang dulu karena tidak 

perlu menukarkan uang. Langsung masuk kantin dan membeli jajan.101 

 

Guna mendapatkan data yang sesuai, peneliti juga menanyakan kepada 

beberapa siswa kelas bawah dan kelas atas terkait sikap jujur, berikut 

hasilnya. 
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No Nama Kelas 

Apakah kalian pernah bersikap curang 

saat membeli makanan di kantin 

sekolah? 

Iya Tidak Alasan 

1 Adinda Laraswati IVA  √ Nanti dosa. 



 

 

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sisitem 

pengelolaan kantin menggunakan voucher lebih efektif dalam membiasakan 

siswa bersikap jujur. Hal ini diperkuat dengan hasil rekapan setiap hari yang 

selalu menunjukkan jumlah angka yang sama antara jumlah harga makanan 

dan pemasukan. Ini yang diungkapkan oleh ibu Rusmini, berikut ini. 

Kecurangan sering sekali terjadi. Hal ini ditandai dengan jumlah 

pendapatan yang tidak sesuai. Namun, setelah menggunakan voucher, 

hampir setiap hari jumlah pendapatan sesuai dengan jumlah harga 

barang. Sehingga karakter jujur siswa mulai meningkat. Sebelum 

menggunakan sistem pengelolaan kantin dengan voucher. 102 
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2 Fariz Zahrif Nur F III  √ Tidak boleh. 

3 Anissa Artalita I. III  √ Tidak boleh. 

4 Briliyant I  √ Tidak boleh. 

5 Kinanti I  √ Tidak boleh. 

6 Zahra Claudia F. II  

√ 

Nanti ketahuan, 

bisa dihukum. 

7 Iput VB 

√ 

 Ibu guru saat saya 

membeli sedang 

makan siang. 

8 Satria Mahardika II  √ Tidak boleh. 



 

 

Dalam prosesnya, penanaman nilai karakter jujur di kantin sekolah 

belum sepenuhnya dipahami oleh siswa. Siswa tidak menyadari bahwa tujuan 

penggunaan voucher untuk membiasakan mereka bersikap jujur. Meskipun 

siswa kurang paham, mereka telah bersikap lebih jujur dengan penerapan 

pengelolaan kantin menggunakan voucher.  

Ketidakpahaman siswa dengan tujuan pengelolaan kantin 

menggunakan voucher juga disetujui oleh bapak Mujiadi. Hal ini tampak 

dalam kutipan hasil wawancara berikut ini. 

Kebanyakan siswa tidak tau tujuan dari penggunaan voucher. Karena 

pihak sekolah tidak memberitahukan. Sekolah hanya berusaha untuk 

membentuk karakter jujur siswa. Dan salah satunya dari penggunaan 

voucher. Meskipun siswa tidak paham, tetapi siswa mulai 

membiasakan untuk bersikap jujur. Kebiasaan yang baik inilah yang 

lebih penting bagi saya selaku kepala sekolah.103 

 

Untuk mengetahui langsung keadaan di lapangan, peneliti juga 

mengadakan observasi langsung ke lapangan. Data yang sudah didapat dari 

hasil wawancara dengan beberapa pihak di atas tidak jauh berbeda dengan 

data yang didapat peneliti dalam sesi observasi, hasil observasi tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Peneliti membantu ibu Murtini menata makanan di atas meja. Pukul 

09.15 WIB, bel istirahat berbunyi. Terlihat siswa mengantri untuk 

menukarkan uangnya dengan voucher. Peneliti mengamati sekaligus 

membantu ibu Murtini menjaga kantin sekolah. Saat siswa 

menukarkan voucher, Ibu Murtini sedang makan. Dari kejadian 

tersebut, ibu Murtini secara tidak langsung memberikan kepercayaan 

siswa untuk mengambil makanan sendiri sehingga siswa dapat 

                                                           
103

 Lihat Transkrip Wawancara  Nomor  04/W/8-V/ 2018 dalam lampiran laporan hasil 

penelitian. 



 

 

memutuskan apakah bersikap curang atau jujur. Peneliti juga 

bersikap sedikit acuh dan sibuk menata uang namun tetap melihat 

keadaan kantin. Sampai bel masuk berbunyi, tidak ada kecurangan 

yang dilakukan oleh siswa.104
  

 

Berdasarkan observasi di lapangan, dapat dikatakan bahwa 

pengelolaan kantin menggunakan voucher sangat membantu siswa dalam 

membiasakan bersikap jujur. Siswa tidak diberikan ruang untuk bersikap 

curang, karena proses penggunaan voucher sangat terstruktur. Sebenarnya, 

peneliti agak meragukan sikap jujur siswa, karena masih ada guru di dalam 

kantin.  

Menurut peneliti, kehadiran guru membuat siswa merasa diawasi dan 

akhirnya bersikap jujur. Namun, setelah satu bulan lebih melakukan penelitian 

dan pengamatan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kehadiran guru di 

kantin sekolah dapat membuat sistem pengelolaan kantin menggunakan 

voucher dapat berjalan. Tanpa kehadiran guru, siswa akan kesulitan dalam 

pengembalian uang saat menukar voucher dengan nominal uang yang besar. 

Keberadaan guru juga tidak terlihat begitu aktif di dalam kantin. Meski berada 

di kantin, guru hanya sarapan dan sesekali membantu siswa mengambil 

makanan yang ingin dibeli. Jadi, Secara garis besar, sistem pengelolaan kantin 

menggunakan voucher cukup berhasil karena peningkatan karakter jujur di 

dalam diri masing-masing siswa.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

1. Analisis Data tentang Pengelolaan kantin sekolah di SDN 1 Nologaten, 

Ponorogo  

Penguatan pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan 

untuk mengatasi krisis moral yang sedang terjadi di Indonesia. Untuk itu, kondisi 

dan fakta kemerosotan karakter dan moral yang terjadi menegaskan bahwa 

sebuah lembaga sekolah harus memiliki perhatian dan menekankan pentingnya 

pendidikan karakter. 

Secara umum, pendidikan berperan penting tidak hanya menghasilkan 

warga belajar dengan prestasi tinggi tetapi juga mampu melahirkan generasi baru 

yang berkarakter baik dan bermanfaat bagi masa depan bangsa. Dengan 

demikian, penanaman pendidikan karakter sudah tidak dapat ditawar untuk 

diabaikan, terutama pada pembelajaran di sekolah, di samping lingkungan 

keluarga dan masyarakat.105 

Degradasi moral yang sedang menggerogoti bangsa ini menjadi alasan 

mengapa pendidikan karakter menjadi isu utama dunia pendidikan. Oleh karena 

itu, lembaga sekolah harus berkomitmen untuk mengembangkan karakter melalui 

lensa moral. Setiap kegiatan selalu dinilai apakah segala sesuatu yang 

berlangsung di sekolah mempengaruhi perkembangan karakter siswa atau tidak. 
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Komitmen tersebutlah yang kini dijalankan oleh SDN 1 Nologaten, Ponorogo. 

Berdasarkan data dan fakta yang peneliti temukan di lapangan, menunjukkan 

bahwa ada usaha yang sangat unik dan menarik dalam rangka menanamkan nilai-

nilai pendidikan karakter pada siswa, yaitu sebuah kantin sekolah. 

Dari data dan fakta yang peneliti peroleh, kantin sekolah SDN 1 Nologaten 

Ponorogo adalah sebuah kantin sekolah yang menjual aneka macam makanan 

dan minuman. Sejak awal berdiri, SDN 1 Nologaten berusaha untuk 

menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Makanan dan minuman tidak 

mengandung bahan pengawet dan pewarna. Seluruh Makanan dan minuman 

yang dijual merupakan titipan dari masyarakat. Meskipun titipan, pihak sekolah 

benar-benar selektif dalam memilih makanan dan minuman yang akan dijual. 

Bahkan, untuk mengingatkan pentingnya makanan bergizi, SDN 1 Nologaten 

memasang spanduk yang bertuliskan “Ayo pilih jajanan sehat” di ruang kantin 

sekolah. 

Dengan jajanan dan minuman yang sehat dan bergizi di rumah dan di 

sekolah, anak-anak akan mengalami pertumbuhan jasmani dan rohani yang sehat 

pula. Mereka akan belajar dengan bersemangat, tidak mengantuk, karena asupan 

makanan yang sehat dan begizi. Agar anak-anak di sekolah dan di rumah 

memperoleh asupan makanan yang sehat dan bergizi, jenis makanan yang 

tersedia di rumah dan di kantin sekolah pun wajib memenuhi menu yang baik. 

Dengan kantin sekolah yang sehat dan bergizi, sekolah akan menjadi pelopor 



 

 

dalam usaha ikut membantu pemerintah menghindari masalah busung lapar di 

negeri ini.106 

Pada awal berdirinya kantin sekolah, proses transaksi pembelian 

menggunakan wait service system. Siswa memberikan uang kepada ibu guru 

yang menjaga kantin, setelah itu barulah siswa mengambil makanan sesuai 

dengan uang yang diberikan. Namun, proses transaksi semacam ini tidak efektif 

karena belum mampu membantu guru, siswa, dan masyarakat. Membantu guru 

dalam hal mengembangkan karakter jujur siswa, membantu siswa untuk 

berperilaku jujur, dan membantu masyarakat dalam menjual makanan yang 

dititipkan. Hal ini dikarenakan, siswa berperilaku curang. Kecurangan siswa ini 

terlihat karena tidak sesuainya pemasukan dengan jumlah harga makanan yang 

dititipkan. Dari kejadian inilah, pihak sekolah mengubah sistem pengelolaan 

kantin menggunakan voucher. 

Pada tahun 2015, sistem pengelolaan kantin di SDN 1 Nologaten berubah 

menggunakan voucher. Ide ini digagas oleh Ibu Rusmini, wali kelas III dan 

pengelola kantin sekolah. Usaha Ibu Rusmini tersebut menguatkan teori yang 

diungkapkan oleh Muchlas Samani107
 yang mengatakan bahwa pendidikan 

karakter merupakan suatu upaya proaktif yang dilakukan, baik oleh sekolah 

maupun pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok dari 

nilai-nilai etika dan nilai-nilai kinerja. Misalnya, kepedulian, kejujuran, 
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kerajinan, fairness, keuletan, ketabahan (fortitude), tanggung jawab, menghargai 

diri sendiri, dan orang lain. 

Sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher sangatlah unik. Siswa 

diharuskan menukarkan uangnya dengan voucher yang telah disediakan. Voucher 

tersebut terbuat dari kertas yang dilaminating dengan nominal 500 dan 1000. 

Tempat penukaran voucher terletak di depan kelas II, jaraknya 8 meter dari 

kantin sekolah. Setelah  menukarkan uang dengan voucher, siswa menuju ruang 

kantin sekolah untuk menukarkan voucher dengan makanan atau minuman yang 

diinginkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, sebuah teori yang diungkapkan 

Akhmad Sudrajad 108 menyatakan bahwa pelaksanaan program kafetaria (kantin) 

sekolah dapat diterapkan dengan jenis layanan kafetaria yang meliputi sistem 

pelayanan dimana pembeli melayani sendiri (Self service system). Sistem 

pelayanan yang menyuruh pembeli menunggu dilayani petugas kantin sesuai 

dengan pesanan (Wait service system), sistem pelayanan pembeli dilayani 

petugas kantin dan penyajian makanannya dengan menggunakan baki atau 

nampan (Tray service system). Sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher 

merupakan salah satu inovasi terbaru yang telah diterapkan oleh beberapa 

sekolah di Indonesia. Termasuk SDN 1 Nologaten, Ponorogo. Perubahan sistem 

transaksi di kantin SDN 1 Nologaten tentu bertujuan untuk membiasakan siswa 

bersikap baik di antaranya bersikap jujur.  
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Kantin sekolah mempunyai manfaat yang besar dilihat dari aspek edukatif. 

Kantin sekolah memberikan peluang untuk mengembangkan tingkah laku dan 

kebiasaan positif di kalangan siswa. Dari tujuan yang dapat dicapai pada kantin 

sekolah, tentu ada nilai-nilai moral yang sangat penting untuk ditanamkna pada 

anak.109 Dengan demikian, keberadaan kantin di sekolah, tidak sekadar untuk 

memenuhi kebutuhan makan dan minum siswa semata, namun juga dapat 

dijadikan sebagai wahana untuk mendidik siswa tentang kesehatan, kebersihan, 

kejujuran, saling menghargai, disiplin dan nilai-nilai lainnya. 

Penerapan sistem pengelolaan menggunakan voucher dalam layanan kantin 

memiliki beberapa tujuan. Diantaranya pertama, meningkatkan kejujuran dan 

kesabaran siswa dalam membeli di kantin, kedua memberikan kemudahan 

kepada guru dalam mengelola keuangan, ketiga meminimaliSASI siswa jajan di 

luar sekolah. Jajanan di luar sekolah belum tentu higenis dan sehat bagi siswa. 

Keempat, memudahkan guru dan siswa dalam bertransaksi di kantin. Tujuan 

tersebut secara tidak langsung juga mendukung terlaksananya program kantin 

sehat disekolah. 

Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh pemahaman yang berkaitan 

dengan sistem pengelolaan kantin sekolah menggunakn voucher di SDN 1 

Nologaten, Ponorogo.  Kantin sekolah di SDN 1 Nologaten adalah sebuah kantin 

sekolah yang menjual makanan dan minuman yang sehat. Dalam transaksi 

pembelian, siswa diharuskan menukarkan uangnya dengan voucher yang telah 
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disediakan. Setelah itu, siswa menukarkan kembali voucher dengan makanan dan 

minuman yang diinginkan. Berdasarkan catatan pembukuan yang mencatat 

seluruh harga makanan yang dititipkan dan pemasukan kantin. Berdasarkan data 

dan fakta yang peneliti peroleh, penerapan layanan pada kantin sekolah sangatlah 

penting. Pemilihan jenis pelayanan dapat berperan secara optimal serta 

memberikan sistem pelayanan yang baik, efektif dan efisien bagi siswa maupun 

sekolah. Kantin sekolah di SDN 1 Nologaten mengalami perbaikan dari segi 

sistem pengelolaannya. 

2. Analisi Data tentang Internalisasi Nilai Karakter Jujur Siswa melalui 

Kantin Sekolah  di SDN 1 Nologaten, Ponorogo  

Pada zaman sekarang, pembangunan karakter di sekolah adalah sebuah 

kebutuhan. Sekolah tidak lagi hanya sebagai tempat untuk belajar bidang 

akademik tetapi juga sebagai tempat pembangunan karakter siswa. Dengan 

demikian, diharapkan nantinya sekolah menghasilkan lulusan berkualitas, yaitu 

lulusan yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter. Karakter yang dimaksud 

di sini tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan agama yang menjadi 

bekal dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 110 Oleh karena itu, pendidikan 

karakter harus dimasukkan ke dalam iklim dan rutinitas sehari-hari sekolah. 

Demikian halnya SDN 1 Nologaten yang memiliki banyak media untuk 

membiasakan siswa berkarakter baik. Mulai dari membaca doa sebelum dan 
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sesudah belajar, latihan pramuka, membaca surat-surat pendek, senam, 

ekstrakulikuler futsal, sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher dan 

lainnya.  

Berdasarkan data dan fakta yang peneliti temukan di lapangan, SDN 1 

Nologaten memiliki usaha yang sangat unik dan menarik dalam rangka 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa, yakni sebuah kantin 

sekolah yang sistem pengelolaannya menggunakan voucher. Hal tersebut 

menguatkan teori yang disampaikan oleh Akhmad Sudrajad
111

 yang menyatakan  

bahwa keberadaan kantin sekolah tidak hanya sekadar untuk memenuhi 

kebutuhan makan dan minum siswa semata, namun juga dapat dijadikan sebagai 

wahana untuk mendidik siswa tentang kesehatan, kebersihan, kejujuran, saling 

menghargai, disiplin, dan lain-lainnya. 

Dari data dan fakta di lapangan, peneliti memfokuskan pada nilai karakter 

jujur. Karakter jujur menjadi fokus utama SDN 1 Nologaten, Ponorogo terkait 

dengan kantin sekolah. Hal ini dikarenakan kantin merupakan tempat favorit 

siswa ketika jam istirahat. Saat istirahat siswa berbondong-bondong untuk pergi 

ke kantin sekolah. Situasi tersebut jika tidak diberikan pengarahan akan 

menimbulkan kondisi yang tidak kondusif. Hal ini dikarenakan ruang kantin 

SDN 1 Nologaten hanya berukuran 4 x 3 meter. Bila dibandingkan dengan 

jumlah siswa yang mengunjungi kantin setiap harinya mencapai 224 siswa. Dari 
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kenyataan ini, dapat dipastikan kantin akan mengalami situasi yang tidak 

kondusif jika tidak ada sistem pengelolaan yang tepat. Akibat dari situasi tidak 

kondusif tersebut, siswa berkesempatan untuk berperilaku curang atau tidak 

jujur. Kecurangan siswa tersebut dapat dibuktikan dari hasil catatan pembukuan 

dan hasil wawancara peneliti dengan siswa. Sebagian dari mereka mengakui atas 

kecurangan yang mereka lakukan di kantin sekolah seperti yang sudah 

dideskripsikan pada bab IV. 

Sebagai upaya memberantas kecurangan yang dilakukan siswa, pihak 

sekolah melakukan manajemen dalam hal pengelolaan kantin. Kepala sekolah 

dan guru sepakat untuk menerapkan sistem pengelolaan kantin menggunakan 

voucher. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran jenis Wait service system yang 

telah diterapkan tidak cocok digunakan dalam proses transaksi di kantin sekolah. 

Hal ini terbukti dengan banyaknya kecurangan yang dilakukan siswa. Hal 

tersebut menambahkan teori yang diungkapkan oleh Muchlas Samani dan 

Hariyanto112 yang mengatakan bahwa pendidikan karakter terkait dengan 

manajemen sekolah. Manajemen yang dimaksud di sini adalah bagaimana 

pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam 

kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. Dengan demikian, manajemen sekolah 

merupakan salah satu media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah. 

Dalam sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher, kejujuran siswa 

dapat dilihat melalui catatan pembukuan yang memuat seluruh harga makanan 
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yang dititipkan dan pemasukan kantin. Di awal percobaan, masih ada 

pelanggaran. Namun setelah beberapa bulan, pelanggaran terus menurun. 

Kejadian tersebut merupakan bukti nyata perlunya komitmen dan kepedulian 

dalam menanamkan karakter baik pada siswa. Ada sebuah resiko yang harus 

diambil oleh pihak sekolah ketika merencanakan sebuah sistem pembayaran yang 

unik. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Mulyasa113
 bahwa 

pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada peserta didik yang meliputi komponen kesadaran, pemahaman, 

kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, 

baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

masyarakat dan bangsa secara keseluruhan, sehingga menjadi manusia sempurna 

yang sesuai dengan kodratnya. 

Berdasarkan analisis berkaitan dengan internalisasi nilai karakter jujur 

siswa melalui kantin sekolah di SDN 1 Nologaten, Ponorogo, sistem pengelolaan 

kantin menggunakan voucher berhasil membantu kepala sekolah dan guru dalam 

meningkatkan sikap jujur siswa. Hal ini terbukti dengan menurunnya kecurangan 

setelah diterapkannya sistem pengelolaan kantin dengan menggunakan voucher. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

1. Pengelolaan kantin sekolah di SDN 1 Nologaten, Ponorogo sangatlah unik. 

Dalam proses pembeliannya, siswa diharuskan menukarkan uangnya dengan 

voucher. Voucher tersebut terbuat dari kertas yang dicetak dan dilaminating 

dengan bilangan 500 dan 1000. Voucher warna biru untuk 500 dan warna 

oranye untuk 1000. Tempat penukaran uang terletak di depan ruang kelas II. 

Jaraknya sekitar 8 meter dari kantin sekolah. Setelah menukarkan uang 

dengan voucher sesuai dengan keinginan, siswa menuju kantin sekolah untuk 

menukarkan lagi voucher dengan jajan yang ingin dibeli. Jadi, di dalam kantin 

tidak ada proses penerimaan uang dan pengembalian uang. Dengan demikian, 

kegiatan kantin menjadi lebih kondusif dan kecurangan bisa diminimalisasi. 

Selain keunikan  pengelolaannya, SDN 1 Nologaten juga melibatkan 

masyarakat dalam pengadaan makanan dan minuman. Semua makanan dan 

minuman yang ada di kantin sekolah berasal dari masyarakat. Sekolah 

mempunyai standart mengenai makanan yang boleh dijual, yaitu tanpa 

pengawet dan pewarna. Dari kenyataan inilah, pihak sekolah telah melibatkan 

masyarakat dalam menumbuhkan karakter siswa. Pihak sekolah berusaha 

menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, salah satunya melalui 

kantin sekolah. 



 

 

2. Penanaman nilai karakter jujur siswa melalui kantin di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo, menerapkan sistem pengelolaan yang unik yaitu sistem 

pengelolaan kantin menggunakan voucher. Dengan mengkondisikan siswa 

untuk melalui beberapa tahap dalam pembelian. Kepala sekolah dan guru 

secara tidak langsung telah memberikan aturan yang harus ditaati siswa. Dari 

menaati aturan tersebutlah, kejujuran siswa dapat diuji dan dilihat. Selain itu 

keberadaan guru di ruang kantin juga sebagai pembeli. Guru tidak begitu aktif 

untuk melayani siswa dalam menukarkan voucher dengan jajan. Sehingga 

siswa diberikan kepercayaan untuk mengambil jajan sendiri. Di awal 

percobaan, masih ada pelanggaran. Namun setelah beberapa bulan, pelangaran 

terus menurun. Pelanggaran menurun karena tidak adanya kesempatan untuk 

bersikap curang. Hal ini dikarenakan proses penggunaan voucher sangat 

terstruktur. Jadi, Secara garis besar, sistem pengelolaan kantin menggunakan 

voucher cukup berhasil karena peningkatan karakter jujur di dalam diri 

masing-masing siswa.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran baik 

kepada siswa, guru, kepala sekolah, maupun sekolah. 

1. Siswa 

Dalam proses pembelian di kantin sekolah, sebaiknya siswa dapat 

berperilaku jujur. Siswa harus memperhatikan bimbingan dan arahan bapak ibu 



 

 

guru, serta meningkatkan sikap jujur dalam hal apapun, terutama jujur dalam 

ucapan dan perbuatan sehari-hari. 

2. Guru 

Bapak ibu guru hendaknya meningkatkan dalam membimbing dan 

mengajarkan kejujuran pada siswa. Selain itu, bapak ibu wali kelas secara aktif 

memberikan motivasi dan contoh-contoh nyata yang berkaitan dengan karakter 

jujur.  

3. Kepala sekolah 

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kejujuran yang sudah 

ditanamkan, hendaknya Kepala Sekolah membimbing dan mengarahkan semua 

guru untuk terus berbuat jujur, khusunya pada saat mengisi daftar kehadiran. 

Dalam hal ini hendaknya jujur dalam menuliskan jam kedatangan dan 

meninggalkan sekolah. 

4. Sekolah 

Saran yang peneliti berikan agar terus berusaha untuk menciptakan 

lingkungan budaya sekolah yang dapat memantu meningkatkan karakter siswa. 

Sesuai dengan visi sekolah yaitu membangun generasi yang berilmu dan 

berakhlak mulia. Pengelolaan kantin sekolah menggunakan voucher harus 

diterapkan semaksimal mungkin agar siswa terbiasa untuk berperilaku jujur.  

Pihak sekolah juga bisa mengadakan kantin sekolah dengan sistem 

kantin kejujuran. Jika sistem pengelolaan kantin menggunakan voucher 

bekerjasama dengan masyarakat. Untuk kantin kejujuran, pihak sekolah bisa 



 

 

mengelola secara keseluruhan. Termasuk pengadaan makanan dan barang yang 

akan di jual. Jadi, pihak sekolah dapat menumbuhkan karakter jujur secara 

maksimal dengan budaya sekolah. 
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