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ABSTRAK  

 

Oktaviana, Rika. 2018. Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter 

Peduli Sosial (Studi Kasus MI Tarbiyatul Islam).Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Institut  Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Bapak Harjali, M.Pd. 

Kata Kunci: Strategi  Kepala Sekolah, Karakter Peduli Sosial. 

Di dalam kehidupan, tentunya diperlukan kepedulian sosial, kepedulian 

sosial adalah sebuah tindakan, bukan hanya sebatas pemikiran atau perasaan. 

Lingkungan terdekat sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat kepedulian 

sosial. Manusia mempunyai rasa empati, rasa merasakan apa yang dirasakan oleh 

orang lain dan dengan itu tergeraklah hatinya untuk menolong orang lain.  

Berawal dari hal tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, (1).Bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan karakter peduli sosial?, (2) Bagaimana dampak pengembangan 

karakter peduli sosial terhadap kepribadian siswa?. Tujuan penelitian ini adalah 

(1). Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan karakter peduli sosial, (2) Untuk mendeskripsikan dampak 

pengembangan karakter peduli sosial terhadap kepribadian siswa. 

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil dari penelitian adalah: 1) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

karakter peduli sosial siswa MI Tarbiyatul Islam yaitu adanya pembiasaaan dan  

memberikanteladandengan kepala sekolah terlibat langsung dalam kegiatan infaq 

dan amal jumat, kerja bakti serta menjadi imam dalam sholat dzuhur dhuha 

berjamaah, melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang dilaksanakan, 2) 

Dampak positif terhadap perkembangan siswa yaitu siswa memiliki kesadaran 

untuk memiliki sikap peduli sosial, saling menyayangi dan lebih peduli dengan 

lingkungan sekitar, terjalin kedekatan antar siswa 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal mengemban 

tugas untuk mencapai tujuan institusional yang berimplikasi kepada 

tercapainya tujuan pendidikan nasional. Banyak pihak yang berperan dalam 

kesuksesan sebuah sekolah untuk mencapai tujuannya. Sekolah mempunyai 

peran yang sangat strategis dalam membentuk manusia yang berkarakter. 

Agar pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik memerlukan 

pemahaman yang cukup dan konsisten oleh seluruh personil pendidikan. Di 

sekolah kepala sekolah, pengawas, guru, dan karyawan, harus memiliki 

persamaan persepsi tetang pendidikan karakter bagi peserta didik. Setiap 

personalia pendidikan mempunyai perannya masing-masing.
2
 

Kepala sekolah memiliki peran penting karena kepala sekolah 

meletakkan berbagai kebijakan dan aturan terkait pengembangan lembaga 

pendidikan, apalagi dengan kultur di indonesia yang menjadikan peran 

pemimpin sangat dominan dalam proses operasional organisasi.
3
Revitalisasi 

peran kepala sekolah menjadi hal yang mendesak agar mampu menjalankan 

                                                           
2
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsidan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2011). 162 
3
Iis sulastri “peran kepala sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter di MIN 

Petukangan selatan Jakarta”, 2014. 
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peran yang sesuai dengan kedudukannya, baik langsung maupun tidak 

langsung dapat berdampak positif dalam membentuk karakter peserta didik. 

Sebagai pemimpin tertinggi kepala sekolah sangat berpengaruh dalam 

menentukan kemajuan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan 

salah satu faktor yang dapat mendorong perwujudan visi, misi dan tujuan 

sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara bertahap dan 

terencana. Kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan adalah 

proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok lembaga pendidikan 

yang di organisir, menuju pada penentuan tujuan pendidikan secara 

instruksional maupun nasional. 

Pemimpin memiliki peranan yang dominan dalam sebuah organisasi. 

Peranan yang dominan tersebut dapat mempengaruhi moral kepuasan kerja, 

keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu 

organisasi. Pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membentuk 

kelompok organisasi, atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka.
4
 

Kepala sekolah harus mampu berperan sebagai penyangga di 

sekolahnya, harus menyerap dan memahami masalah yang dialami oleh 

tenaga pendidik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik.Kepala 

sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai 

organisasi yang kompleks dan unik serta mampu melaksanakan peranan 

                                                           
4
Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi, (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 2014),125 
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kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin 

sekolah.
5
 

Pendidikan karakter merupakan salah satu upaya kepala sekolah untuk 

membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat 

kodratinya menuju ke arah peradaban manusia yang lebih baik. berbagai 

kegiatan harus direncanakan oleh kepala sekolah, guru dan semua anggota 

sekolah untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan pendidikan dan 

sesuai dengan ajaran agama.
6
Disamping guru dan tenaga kependidikan 

lainnya, kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mensukseskan implementasi pendidikan karakter di sekolah, terutama dalam 

mengkoordinasi, menggerakkan, dan mengharmonisasikan semua sumber 

daya pendidikan yang tersedia.  

Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat 

tumbuh pada lingkungan yang berkarakter sehingga fitrah setiap anak yang 

dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal. Mengingat lingkungan anak 

bukan saja lingkungan keluarga yang sifatnya mikro maka semua pihak, 

keluarga, sekolah, media massa, komunitas bisnis dan sebagainya, turut andil 

dalam perkembangan karakter anak. Dengan kata lain, mengembangkan 

generasi penerus bangsa yang berkarakter baik adalah tanggung jawab semua 

pihak. Tentu saja hal ini tidak mudah, oleh karena itu diperlukan kesadaran 

                                                           
5
Wahjo sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah,(Jakarta: RajawaliPers, 2008), 81. 

6
Pupuh Fathurahman, Dkk ,Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2013), 17. 
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dari semua pihak bahwa pendidikan karakter merupakan ”PR” yang sangat 

penting untuk segera dilakukan. Terlebih melihat kondisi karakter bangsa saat 

ini yang memprihatikan, manusia tidak secara alamiah tumbuh menjadi 

manusia yang berkarakter baik, sebab menurut Aristoteles, hal ini merupakan 

hasil dari usaha seumur hidup individu dan masyarakat.
7
 

Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen 

atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana 

pendidikan karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam 

kegiatan-kegiatan pendidikan disekolah secara memadai.
8
 Kepala sekolah 

sebagai manajer, harus mempunyai komitmen yang kuat tentang pendidikan 

karakter. Kepala sekolah harus mampu membudayakan karakter-karakter 

unggul di sekolahnya. 

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan, sekolah 

mempunyai tugas menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. 

Salah satu nilai yang harus ditanamkan yaitu nilai kepedulian sosial. 

Karaketer peduli sosial adalah sebuah sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain atau masyarakat 

yang membutuhkan.
9
 

                                                           
7
Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014). 97-98 
8
Ibid... 87 

9
Syamsul Kuriawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di 

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

2013) 42 
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Hana Djumhana Bastaman menyatakan bahwa manusia sejak semula 

adadalamsuatukebersamaan. Ia senantiasa berhubungan dengan manusia-

manusia lain dalam wadah keluarga, persahabatan, lingkungankerja, rukun 

wargadan rukun tetangga, dan bentuk-bentuk relasi sosial lainnya. Sebagai 

partisipan kebersamaan, sudah pasti dia mendapat pengaruh dari lingkungan. 

Tetapi sebaliknya, ia pun dapat memengaruhi dan memberi corak kepada 

lingkungan sekitarnya. Manusia dilengakapi dengan cipta, rasa, karsa, norma 

cita-cita, dan nurani sebagai karakteristik kemanusiaan. Kepadanya 

diturunkan pula agama agar selain ada relasi dengan sesamanya, juga ada 

hubungan dengan sang pencipta.
10

 

Kepedulian Sosial dalam kehidupan bermasyarakat lebih kental 

diartikan sebagai perilaku baik seseorang terhadap orang lain di sekitarnya. 

Kepedulian sosial dimulai dari kemauan “Memberi” bukan “Menerima”.
11

 

Namun kehidupan masyarakat sekarang ini bergeser menjadi lebih 

individualis. Kebersamaan dan saling menolong dengan penuh ketulusan 

dahulu menjadi ciri khas masyarakat kita semakin menghilang. Kepedulian 

terhadap sesama pun semakin menipis. Konsentrasi kehidupan masyarakat 

sekarang ini didominasi pada bagaimana mencapai mimpi-mimpi materialis.
12

 

                                                           
10

Ngainun Naim, Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan Karakter, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). 211 
11

https://iimazizah.wordpress.com/2012/12/18/kepedulian-sosial/ . Diakses 18 Maret 2018  

12
Ngainun Naim, Character Building …207. 

https://iimazizah.wordpress.com/2012/12/18/kepedulian-sosial/
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Harjali berkata: ”Jika kita cermati dengan seksama akhir-akhir ini kita 

dihadapkan dengan berbagai perubahan dan perkembangan kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang sarat dengan kemunduran nilai-nilai luhur 

Pancasila” (harjali, 2012).
13

 Hal ini dikarenakan memudarnya rasa empati 

terhadap sesama,seperti sikap egois dan acuh tak acuh dengan keadaan 

teman,perkelahian antar siswa, kurangnya kepedulian terhadap teman dan 

lingkungan yang mendapat musibah dan membutuhkan bantuan, dan lain 

sebagainya. Maka sangat penting adanya internalisasi nilai peduli sosial yang 

dilakukan oleh semua pihak. Sehingga kepala sekolah dan semua pihak yang 

terlibat dalam pendidikan berusaha  mengadakan kegiatan-kegiatan untuk 

mengembangakan dan melatih sikap kepedulian sosial siswa.  

MI Tarbiyatul Islam berupaya mengembangkan karakter peduli sosial 

dan kemandirian siswa melalui berbagai kegiatan. Diantara kegiatan tersebut 

yaitu amal jumat yang nanti hasilnya akan digunakan untuk berkurban pada 

saat Idul Adhadengan kegiatan ini anak akan berlatih berkurban dan 

membaginya kepada lingkungan sekitar sehingga sikap sosial anak akan 

berkembang, serta kegiatan infak yang dilaksanakan setiap hari untuk 

membantu  pembangunan gedung kelas untuk madrasah. Namun realita yang 

ada masih terdapat beberapa siswa yang belum melaksanakan hal tersebut, tak 

jarang mereka mengabaikannya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

                                                           
13 Harjali. Harjali,  “Pendidikan Karakter (Sebuah Usaha Penanaman Kebaikan)”, Cendekia, 2 

(Desember. 2012). Diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 09:57 
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pemahaman yang diberikan guru kepada siswa kelas bawah akan pentingnya 

berbagi dan saling membantu sera manfaat yang akan diperoleh siswa. 

Banyak siswa yang lebih memilih mengguakan uang sakunya untuk 

kepentigan diri sendiri.
14

 

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Karakter Peduli Sosial”. 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka fokus penelitian 

adalah ”Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Karakter Peduli Sosial” 

C. Rumusan Masalah  

Berangkat dari latar belakang masalah dan focus penelitian diatas, 

peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan 

karakter peduli sosial ? 

2. Bagaimana dampak pengembangan karakter peduli sosial terhadap 

kepribadian siswa? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan focus pembahasan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

                                                           
14

Lihat Transrkip Wawancara Nomor 07/W/17-IV/2018, dalam lampiran hasil penelitian ini 
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1. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan kepala sekolah 

dalam meningkatkan karakter peduli sosial. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana dampak pengembangan karakter 

peduli sosial terhadap kepribadian siswa. 

E. ManfaatPenelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapa tmemberikan manfaat dan 

kegunaan sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan  ilmu pengetahuan dalam khazanah pendidikan, sekaligus 

dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikirian dalam mengembangkan 

pedidikan peduli sosial. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Memberi gambaran sejauh mana upaya pembentukan pendidikan 

karakter di sekolah tersebut dan meningkatkan kesadaran bagi sekolah 

untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter khususnya nilai 

peduli sosial bagi siswa-siwa. 

b. Bagi Kepala Sekolah  

Sebagai bahan kajian untuk lebih baik dalam memimpin sebuah 

lembaga pendidikan agar menjadi sebuah sekolah yang mampu 

mencetak peserta didik yang cerdas dan peduli terhadap sesama. 
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c. Bagi Guru  

Memberi gambaran sejauh mana upaya pembentukan pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran di sekolah tersebut dan 

menigkatkan  motivasi bagi guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi Siswa  

Memberi informasi bagi siswa tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter yang dikembangkan oleh sekolah khususnya karakter peduli 

sosial, dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 

siswa. 

e. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 

bagi peneliti khususnya dalam pengembangan pendidikan karakter 

peduli sosial. 
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F. Sistematika Pembahasan  

Sebagai gambaran pola pemikiran penulis yang tertuang dalam karya 

ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi 

dalam enam bab masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat 

dan merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

Bab pertama, Pendahuluan. dalam pendahuluan ini dikemukakan latar 

belakang masalah,fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, Telaah dan hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab 

ini berfungsi untuk mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian yang terdiri penelitian startegi  kepala sekolah 

dalam menanamkan peduli sosial siswa, serta dampak bagi peserta didik.  

Bab Ketiga, Metode penelitian. Bab ini adalah metode penelitian yang 

berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisi data, 

pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. 

Bab Keempat, Deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal yang di dapat 

dari observasi/penelitian. Deskripsi data secara umum tentang MI Tarbiyatul 

Islam dan deskripsi khusus pembahasan yaitu pembahasan tentang startegi 

kepala sekolah dalam meningkatkan karakter kepedulian sosial da dampaknya 

bagi peserta didik. 
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Bab Kelima, merupakanAnalisa strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan karakter peduli sosial, dan dampak peduli sosial terhadap 

kepribadian siswa.  

Bab Keenam, merupakan titik akhir dari pembahasan yang berisi 

tentang kesimpulan dan saran serta penutup yang terkait dengan hasil 

penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

 Dalam penelitian ini, penelitian mengambil telaah terdahulu sebagai 

bahan perbandingan penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saiq Fahmi yang berjudul 

”Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Spiritual Quotiont Melalui 

Tadarrus di SDI Fajar Insani Sukorejo Gandusari Trenggalek.”
15

 Hasil 

penelitian Peran kepala sekolah dalam meningkatkan spiritual quotiont 

yaitu: 1). Kegiatan tadarus dilaksankan di dua tempat yaitu di ruang guru 

dengan menggunakan microfon dan dikelas. 2) peran kepala sekolah leader 

yaitu mampu mewujudkan program yang sesuai dengan visi dan misi SDI 

Fajar Insani. Memberi petunjuk dalam pelaksanaan program, sebagai 

pengawas, penyemangat sekaligus pemberi fasilitas terhadap kegiatan 

tadarus.  

2. Penelitian yang dilakukan Desi Setyo Putri dengan judul ” Peran Guru 

dalam Menumbuhkan Sikap Kepedulian Sosial melalui Kegiatan Infaq di 

Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 

                                                           
15

 Muhammad Saiq Fahmi , ”Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Spiritual Quotiont 

Melalui Tadarrus Di SDI Fajar Insani Sukorejo Gandusari Trenggalek”, (Skripsi, Stain Ponorogo, 

Ponorogo). 

12 



13 
 

2014-2015”.
16

 Hasil penelitian 1). Peran guru sebagai pendidik dalam 

pelaksanaan infaq di MI Mamba’ul Huda Ngabar ponorogo adalah 

membimbing dan memberikan pengetahuan kepada siswa. 2). Strategi guru 

untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial di madrasah ibtidaiyah 

Mambaul Huda Ngabar Ponorogo adalah dengan menunjukan dan 

memeberikan contoh sikap kepedulian sosial. 3). Bentuk-bentuk sikap 

kepedulian siswa setelah mengikuti kegiatan infak di madrasah ibtidaiyah  

Mambaul Huda Ngabar Ponorogo adalah tumbuhnya sikap kesdaran untuk 

peduli dan saling berbagi kepada orang lain.  

3. Endri Dwi Astutik dengan judul  ”Implementasi Pendidikan Karakter 

Kepedulian Sosial Melalui Kegiatan Hisbul Wathan (Hw) di SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013).
17

 Dengan hasil 

penelitian 1) Implementasi pendidikan karakter kepedulian sosial melalui 

kegiatan Hisbul Wathan (HW) diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler, 

nilai karakter yang terselip di dalamnya adalah pendidikan karakter 

kepedulian sosial, sehingga pelan-pelan dapat merupah kepedulian antar 

sesama. 2) Bentuk-bentuk kegiatan dapat ditumbuhkan dengan berbagai 

cara antara lain bakti sosial, bersedekah, donor darah, pengumpulan dana, 

bantuan bencana dan tolong menolong. 3) Hambatan-hambatan yang 

                                                           
16

 Desi Setyo Putri, ” Peran Guru Dalam Menumbuhkan Sikap Kepedulian Sosial Melalui 

Kegiatan Infaq Di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Huda Ngabar Ponorogo Tahun Pelajaran 2014-2015” 

(skripsi, STAIN Ponorogo, ponorogo, 2015) 
17

 Endri Dwi Astutik, ”Implementasi Pendidikan Karakter Kepedulian Sosial Melalui 

Kegiatan Hisbul Wathan (Hw) Di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013)”’ 

(skripsi.UMS, Surakarta, 2013) 
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mempengaruhi implementasi pendidikan karakter kepedulian sosial yaitu 

faktor  intern (kurangnya minat, motivasi, semangat) dan faktor ekstern 

yaitu faktor keluarga, lingkungan, media elektronik, alam (cuaca), serta 

sarana dan prasarana. 4) Solusi untuk mengatasi implementasi pendidikan 

adalah memberikan pengarahan, tanggung jawab dan menumbuhkan sikap 

peduli sosial yang baik secara individu maupun kelompok dalam setiap 

kegiatan, serta memberi hukuman bagi siswa yang kurang disiplin. 

Persamaan penelitian pertam dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan ini adalah sama-sama meneliti tentang peran kepala sekolah, 

dengan penelitian yang kedua dan ketiga adalah sama-sama meneliti 

karakter kepedulian sosial peserta didik, sedang perbedaannya adalah pada 

peneliti pertama membahsa tentang meningkatkan spiritual quotient, dan 

pada penelitian kedua dan ketiga membahas peran guru dalam 

menumbuhkan kepedulian sosial melalui kegiatan infaq, dan implementasi 

pendidikan karakter kepedulian sosial pada kegiatan ekstrakulikuler Hizbul 

Wathan. 
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B. Kajian  Teori  

1. Strategi  

Strategi adalah sebuah cara atau pendekatan yang sangat 

menyeluruh dan sangat berkaitan dengan adanya pelaksanaan gagasan 

atau suatu perencanaan serta eksekusi dalam suatu aktivitas yang berada 

dalam kurun waktu tertentu.
18

 

 Pengertian strategi sebagai rencana adalah sebuah program atau 

langkah terencana (a directed course of action) untuk mencapai 

serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditentukan sama halnya 

dengan konsep strategi perencanaan.
19

 

2. Kepala Sekolah 

a.  Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah tersusun dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. 

Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu 

organisasi atau lembaga. Sekolah merupakan sebuah lembaga tempat 

bernaungnya peserta didik untuk memperoleh pendidikan formal. Secara 

sederhana, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga fungsional 

guru yang diberi tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan 

proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadinya interaksi antara 

                                                           
18

 http://rocketmanajemen.com/definisi-strategi/ . diakses tanggal 21 July 2018, pukul 19. 07  
19

 http://hariannetral.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-ahli.html. diakses 

tanggal 21 July 2018, pukul 19. 07 

http://hariannetral.com/2014/12/pengertian-strategi-menurut-beberapa-ahli.html
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guru yang memberipelajaran dan peserta didik yang menerima 

pelajaran.
20

 

Secara sederhana kepemimpinan kepala sekolah dapat diartikan 

sebagai cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, 

mendorong, membimbing, mengarahkan, memberdayakan, dan 

menggerakkan guru, staf, peserta didik, orang tua peserta didik, komite 

sekolah,dewan pendidikan, dan pihak lain yang terkait, untuk mencapai 

tujuan pendidikan karakter. Dengan kata lain.
21

 Kepala sekolah 

merupakan manajer yang mengorganisir seluruh sumber daya sekolah 

dengan menggunakan prinsip ”TEAMWORK” yaitu rasa kebersamaan, 

pandai merasakan, saling membantu, penuh kedewasaan, saling 

mematuhi saling teratur, saling menghormati, dan saling berbaik hati.
22

 

b. Peran Kepala Sekolah 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (depdiknas, 

2006), terdapat 7 peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai: educator 

(pendidik), manajer, administrator, supervisor (penyelia), leader 

(pemimpin), pencipta iklim kerja dan wirausahawan. 

1) Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) 

                                                           
20

 Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Managemen Supervisi Dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2013), 49. 
21

  H.E Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter,(Jakarta: Bumi Aksara,2013), 67  
22

 Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, …49-50. 
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  Kepala sekolah sebagai Leader harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan,  meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan 

tugas.
23

 

  Dalam  teori kepemimpinan setidaknya kita menganl dua gaya 

kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan 

kepemimpinan yang berorientasi pada manusia. Dalam rangka 

meningkatkan kompetensi guru seorang kepala sekolah dapat 

menerapkan kedua gaya kepemimpinan tersebut seara tepat dan 

fleksibel, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada.  

  Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian 

dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin 

dalam sifat-sifat sebagai berikut: (1) jujur, (2) percaya diri; (3) 

tanggung jawab; (4) berani mengambil resiko dan keputusan; (5) 

berjiwa besar; (6) emosi yang stabil; (7) teladan.
24

 

  Fungsi pemimpin pendidikan menurut Wahjosumidjo dapat 

diuraikan sebagai berikut:
25

 

a. Bertanggung jawab agar para guru, staf administrasi, siswa 

menyadari akan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan; 

                                                           
23

 Ibid…54.  
24

  Agustinus Hermino, Kep….. 145 
25

  Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan Konsep dan Aplikasi,(Purwokerto: STAIN Press, 

2010) 87-88 
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b. Pemimpin pendidikan bertanggung jawab untuk menyediakan 

segala dukugan, peralatan, fasilitas, berbagai peraturan dan 

suasana yang mendukung kegiatan; 

c. Pemimpin pendidikan harus mampu memahami motivasi setiap 

guru, staf administrasi dan siswa, mengapa mereka bersikap dan 

berperilaku baik yang bersifat positif maupun reaksi yang tidak 

mendukung;  

d. Pemimpin pendidikan sebagai sumber inspirasi pengikut; 

e. Pemimpin pendidikan harus menjaga keseimbagan antara guru, 

staf administrasi dan siswa serta kepentingan masyarakat pihak 

lain; 

f. Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa esensi 

kepemimpinan adalah kepengikutan (the followership). Artinya 

kepemimpinan tidak akan terjadi apabila tidak didukung pengikut; 

g. Memberikan bimbingan, mengadakan koordinasi kegiatan, 

mengadakan koordinasi kegiatan, mengadakan pengendalian ataau 

pengawasan dan pembinaan agar masing-masing anggota atau 

pengikut memperoleh tugas yang wajar dalam beban dan hasil 

usaha bersama.   

  Fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai seorang leader, lebih 

mengarah pada pola penyadaran bagi personil pendidikan. Selain itu, 

pemimpin pendidikan harus dapat memberikan layanan fasilitas bagi 
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sarana-prasarana pengembangan prestasi akademik maupun non 

akademik pendidikan. Efektifitas kepemimpinan akan terjadi apabila 

terdapat penyadaran yang tinggi bagi semua personil pendidikan 

dalam mencapai semua tujuan yang ditetapkan. Kepengikutan 

personel pendidikan akan memperlancar jalannya program 

pendidikan.
26

 

2) Kepala sekolah sebagai pencipta iklim  

  Iklim sekolah (fisik dan non fisik) yang kondusif merupakan 

prasyarat bagi terselenggaranya pendidikan karakter yang efektif. 

Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan 

yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah da kegiatan-kegiatan 

yang terpusat pada pada peserta didik (student-centered activities) 

merupakan iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar 

dan karakter peserta didik. Penciptaan dan pengkondisian iklim 

sekolah merupakan kewenangan sekolah, dan kepala sekolah 

bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya yang lebih 

intensif dn ekstensif.
27

 

  Kepala sekolah sebagai climator maker harus mampu menyusun 

berbagai rencana kerja yang kemudian menuangkan dalam bentuk 

perangkat kerja yang dilaksanakan dalam suasana yang kondusif dan 

                                                           
26

  Ibid… 89 
27

 H.E Mulyasa, Manajemen….. 74 
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menyenangkan. Iklim yang kondusif akan membantu terwujudnya 

stabilitas kerja yang tinggi yang pada akhirnya pencapaiannya berbagai 

rencana kerja yang telah disusun sebelumnya menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

  Dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja yang 

kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: (1) para guru akan lebih giat apabila yang 

dilakukannya menarik dan menyenangkan, (2) tujuan kegiatan perlu 

disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga 

mereka mengetahui tujuan dia bekerja, para guru juga dilibatkann 

dalam penyusunan tujuan tersebut, (3) para guru harus selalu 

diberitahu tentang setiap pekerjaannya, (4) pemberian hadiah lebih 

baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan, 

(5) usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik guru 

sehingga memperole kepuasan.
28

 

3) Kepala Sekolah Sebagai Educator (Pendidik)  

  Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

dan guru merupakan pelaksanaan dan pengembang utama kurikulum 

di sekolah. Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan 

fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar 

mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat 

                                                           
28

  Rohmat, Kep… 89 
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kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa 

berusaha memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat 

meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar 

dapat berjalan efektif dan efisien.  

  Pemimpin pendidikan sebagai seorang pendidik paling tidak 

harus dapat menstransfer niali sebagai berikut: 1). Mental, adalah hal-

hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia; 2) . Moral, 

hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai perbuatan, 

sikap dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budi 

pekerti dan kesusilaan; 3). Fisik, hal-hal yang berkaitan dengan 

kondisi jasmani atau badan, kesehatan dan penampilan manusia 

secara lahiriah; dan 4). Artistik, adalah hal yang berkaitan dengan 

kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan.
29

  

4) Kepala Sekolah Sebagai Manager 

  Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi 

serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
30

 

  Kepala sekolah seyogyanya dapat memfasilitasi dan memberikan 

kesempatan yang luas kepada guru untuk dapat melaksanakan 

                                                           
29

 Rohmat, Kep… 91. 
30

 Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011). 94. 
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kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan 

dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah atau melalui 

kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah. 

5) Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

  Berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk 

tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor 

biaya. Sebrapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran 

peningkatan kompetensi guru tentunya akan mempengaruhi terhadap 

tingkat kompetensi para guru. Oleh karena itu kepala sekolah 

seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi 

upaya peningkatan kompetensi guru.  

6) Kepala Sekolah Sebagai Supervisior 

  Supervisi adalah aktivitas menentukn kondisi/syarat-syarat yang 

esensial yang akan menjamin tercapainya tujuan-tujuan pendidikan.  

Maka tugas kepala sekolah sebagi supervisior berarti bahwa dia 

hendaknya pandai meneliti, mencari, menentukan syarat-syarat mana 

sajakah yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya sehingga tujuan-

tujuan pendidikan di sekolah itu semaksimal mungkin dapat tercapai. 

Ia harus dapat menentukan syarat-syarat mana yang telaha da dan 
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mencukupi, mana yang belum ada atau kurang mencukupi,yang perlu 

diusahakan dan dipenuhi. 
31

 

  Selain tugas kepala sekolah sebagai supervisior adalah 

mensupervisi pekerajaan yang yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan. Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang 

secara khusus untuk membantu para guru dan supervisior dalam 

mempelajari tugas sehari-hari di sekolah agar dapat menggunakan 

pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang 

lebih baik kepada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya 

menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang efektif. 

  Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan 

kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan 

kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, 

terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang 

digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 
32

 

7) Kepala Sekolah Sebagai Wirausahawan. 

  Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dihubungkan 

dengan peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah 

                                                           
31

  M. Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rodakarya, 1996) 115-116. 
32

  Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014), 144. 
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seyogyanya dapat menciptakan pembaharuan, keunggulan, 

komparatif, serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala sekolah 

dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan 

perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk 

perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya. 
33

 

  Kepala sekolah sebagai entrepreneur harus mampu memiliki 

berbagai macam keahlian yang keahliannya itu dapat diteruskan 

kepada orang-orang yang dipimpinnya. 
34

 

c. Standar Kompetensi Kepala Sekolah  

 Dalam Permendiknas No. 1 Tahun 2007 disyaratkan 5 kompetensi 

yang harus dimiliki kepala sekolah. Lima kompetensi yang harus dikuasai 

oleh seorang kepala sekolah yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi 

manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan 

kompetensi sosial. Kelima dimensi kompetensi tersebut dijabarkan ke 

dalam 33 kompetensi.
35

 

1) Kompetensi Kepribadian  

                                                           
33

 Ibid.. 146 
34

 Donni Juni Priansa, Managemen Supervisi…, 54. 
35

 https://dikdasmenpcmgarutkota.wordpress.com/2013/12/06/standar-kompetensi-kepala-

sekolah-permendiknas-no-13-tahun-2007/.  Diakses pada 21 juli 2018, pukul 18.28.  

https://dikdasmenpcmgarutkota.wordpress.com/2013/12/06/standar-kompetensi-kepala-sekolah-permendiknas-no-13-tahun-2007/
https://dikdasmenpcmgarutkota.wordpress.com/2013/12/06/standar-kompetensi-kepala-sekolah-permendiknas-no-13-tahun-2007/


25 
 

- Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, 

dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di 

sekolah/madrasah.  

- Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.  

- Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai 

kepala sekolah/madrasah.  

- Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.  

- Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan 

sebagai kepala sekolah/ madrasah.  

- Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.  

2) Kompetensi Manajerial  

- Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan.  

- Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan.  

- Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya sekolah/ madrasah secara optimal.  

- Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah 

menuju organisasi pembelajar yang efektif.  
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- Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif 

dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.  

- Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal.  

- Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal.  

- Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam 

rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan 

sekolah/ madrasah.  

- Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik 

baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.  

- Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.  

- Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.  

- Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/ madrasah.  

- Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

sekolah/madrasah.  
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- Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan.  

- Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 

pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.  

- Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, 

serta merencanakan tindak lanjutnya.  

3) Kompetensi Kewirausahaan  

- Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah.  

- Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah 

sebagai organisasi pembelajar yang efektif.  

- Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.  

- Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.  

- Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta 

didik.  
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4) Kompetensi Supervisi  

- Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

- Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.  

- Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam 

rangka peningkatan profesionalisme guru.  

5) Kompetensi Sosial  

- Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan 

sekolah/madrasah.  

- Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.  

- Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. 

d. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif  

 Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam MBS dapat 

dilihat berdasarkan kriteria berikut: 
36

 

1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan  dengan baik, lancar, dan produktif 

2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan. 

                                                           
36

   E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 126. 
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3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam mewujudkan 

tujuan sekolah dan pendidikan. 

4. Berhasil menerapkan prinsip prinsip kepemimpinan yang sesuai 

dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. 

5. Bekerja dengan tim manajemen 

6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan 

 

3. Karakter Peduli sosial  

a. Pengertian Karakter  

 Karakter berasal dari bahasa yunani yang berati to mark atau 

menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang 

tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang 

berkarakter jelek. Sebaliknya orang yang perilakunya sesuai dengan 

kaidah moral disebut berkarakter mulia.
37

 

                                                           
37

 Pupuh Fathurahman, Dkk , Pengembangan Pendidikan Karakter. (Bandung: PT. Refika 

Aditama,2013), 17. 
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 Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-

hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak.
38

 Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (2008), karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. 

 Istilah karakter dalam terminologi islam dikenal dengan akhlaq. 

Untuk itu, struktur akhlaq (karakter islami) harus bersendikan pada 

nilai-nilai pengetahuan ilahiah, bermuara dari nilai-nilai kemanusian dan 

berlandaskan pada penegetahuan. Pembentukan karakter perlu diawali 

dengan pengetahuan (teori). Penegtahuan (teori) tersebut bisa bersumber 

dari pengetahuan agama, sosial, buadaya. 
39

 

 Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa karakter 

identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nila-nilai perilaku 

manusia yang universal yang meliputi seluruh akitivitas manusia, baik 

dalam rangka berhubungan dengan tuhan, dengan dirinya, dengan 

sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud dalam 

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

norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.  

b. Pendidikan Karakter  

 Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada 

peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam 

                                                           
38

  Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 2. 
39

  Pupuh Fathurrohman, Pengembangan…, 18. 
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dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, moral, 

watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memeberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan 

mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh 

hati.
40

 

 Socrates berpendapat bahwa tujuan paling mendasar dari 

pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi good and smart. 

Tujuan pendidikan karakter adalah merubah manusia menjadi lebih baik 

dalam pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
41

  

c. Karakter Peduli Sosial  

 Anak didik juga harus dibangun karakternya yang terkait dengan 

lingkungan. Diantara karakter penting terkait dengan lingkungan yang 

harus dikembangkan dalam diri anak didik adalah karakter peduli sosial 

dan lingkungan.
42

  

 Peduli artinya memperhatikan atau menghiraukan. Sementara itu 

kepedulian artinya sikap memperhatikan atau menghiraukan sesuatu 

atau mempunyai kepekaan. Sedangkan sosial artinya segala hal tentang 
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masyarakat atau kemasyarakatan.
43

 Peduli sosial adalah sikap dan 

perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun 

masyarakat yang membutuhkan. 
44

 

 Kepedulian sosial adalah sebuah tindakan, bukan hanya sebatas 

pemikiran atau perasaan. Tindakan peduli tidak hanya tahu tentang 

sesuatu yang salah atau benar, tapi  ada kemauan melakukan gerakan 

sekecil apa pun. Memiliki jiwa kepedulian sosial sangat penting bagi 

setiap orang, begitu juga pentingnya bagi seorang peserta didik. Denan 

jiwa sosial yang tinggi, mereka akan lebih mudah bersosialisasi serta 

akan lebih dihargai.
45

 

Manusia mempunyai rasa empati, rasa merasakan apa yang 

dirasakan orang lain dan dengan itu tergeraklah hatinya untuk menolong 

orang lain. Oleh karena itu pada hakikatnya manusia adalah makhluk 

yang suka tolong menolong.
46

  

Sesorang akan menolong orang lain atau melakukan kepedulian 

sosial dengan alasan sebagai berikut:
47

 

a. Teori ongkos-hasil: teori ini menyatakan bahwa orang merasa tidak 

enak ketika melihat orang lain memerlukan pertolongan dan 
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termotivasi untuk melakukan sesuatu yang meringankan orang 

tersebut. Orang kemudian mempertimbangkan ongkos antara 

menolong atau tidak. Semakin jelas kebutuhan untuk menolong, 

semakin jelas kebutuhan untuk menolong, semakin ingin orang 

untuk menolong. Adanya orang lain mengurangi niatan untuk 

menolong disebabkan adanya penyebaran tanggung jawab, suatu 

kepercayaan bahwa orang lain akan menolog. Karakteristik 

lingkungan dan kepribadian juga mempengaruhi tindakan tolong 

menolong. 

b. Teori empati-alturisme: menurut teori ini menolong itu disebabkan 

karena adanya pikiran ”ikut merasakan” apa yang dialami orang 

lain. Di sini timbul perasaan bahwa menolong orang berarti 

menolong diri sendiri, ini disebut juga dengan kebaikan altruis. 

Empati merupakan dimensi yang penting dalam pemberian bantuan. 

c. Teori evolusi sosialiss:teori ini mengajuka bahwa menolong orang 

lain itu dimaksudkan untuk mendukung daya tahan hidup ras atau 

kelompoknya. Yang terjadi adalah mendahulukan komunitas 

daripadi diriya, karena diri tiap orang terkadang harus dikorbankan 

demi keselamatan semua orang. 
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 Faktor yang dapat meningkatkan kepedulian sosial/rasa 

tolong menolong:
48

 

a. Mengurangi ambiguitas, meningkatkan rasa tanggung jawab. 

Ajakan personal untuk suatu pertolongan jauh lebih efektif dari 

pada melalui poster dan pengumuman media. Himbauan non verbal 

juga dapat efektif ketika dipersonalisasikan. Pengurangan 

anonimitas juga dapat membantu peningkatan rasa tolong 

menolong. 

b. Rasa bersalah dan perhatian untuk citra diri.  

Orang yang tertangkap basah karena pelanggaran mereka lebih 

mungkin untuk memberi pertolongan dari pada mereka yang 

tertangkap basah. Orang yang membuka pintu sambil 

tersenyumlebih sedia untuk menyetujui apa yang dipintakan orang 

lain. Memberi label “suka menolong” juga akan dapat 

meningkatkan kontribusi pertolongan. 

c. Pengajaran keterlibatan moral. 

Mengundang orang kaya untuk berpikir tentang nasib orang lain dan 

membayangkan apa yang mereka rasakan dapat membantu 

meningkatkan rasa tolong menolong.  

d. Mencontohkan altruisme.  

                                                           
48

 Ibid… 189-190. 



35 
 

Kita jangan memberitakan yang buruk-buruk dari ketiadaan 

kerjasama sosial, misalnya tentang kecurangan perpajakan, 

pembuangan sampah dimana-mana, anak-anak remaja yang minum-

minuman. Kita lebih baik memberitakan tentang maraknya 

kerjasama sosial, kejujuran, kesederhanaan, dan kebersihan.  

 Sikap peduli sosial dan suka menolong merupakan tulang 

punggung keteguhan suatu masyarakat. Jika tidak ada sikap ini, 

masyarakat akan ambruk. Dengan menanamkan dan mengembangkan 

nilai karakter peduli sosial kepada peserta didik maka akan terbentuk 

generasi-generasi baru yang saling menghormati, saling membantu dan 

bekerja sama untuk mensejahterakan lingkungan masyarakat di 

lingkungan di masa depan.  

 Kegiatatan pembentukan karakter sosial seperti membantu orang 

lain mengikuti beberapa tahapan, yaitu: 

1. Penyampaian tujuan dan manfaat kegiatan, 

2. Identifikasi permasalahan sosial masyarakat/lingkungan yang perlu dan 

dapat dibantu penyelesaiannya, 

3. Pemaparan solusi yang dapat dilakukan dan diskusi tentang mekanisme 

penyelesaian masalah, 

4. Diskusi tentang peran, tugas ,dan perencanaan yang harus dibuat oleh 

siswa dan sekolah. dalam hal ini siswa harus saling membantu satu sama 

lain, 
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5. Pelaaksanaan kegiatan oleh siswa dengan pengawasan oleh guru dan 

anggota masyarakat, 

6. Refleksi oleh siswa dengan berdiskusi tentang hasil atau dampak kegiatan 

dan upaya menjaga keberlanjutan.
49

 

 

 Pendidikan karakter kepedulian sosial ditanamkan tidak secara 

langsung, pendidikan karakter kepedulian sosial ditanamkan melalui 

berbagai kegiatan diantaranya:bakti sosial, bersedekah, donor darah, 

pengumpulann dana,bantuan bencana dan tolong menolong.
50

 

d. Kepedulian Sosial dalam Islam  

 Allah Swt tidak membiarkan umatnya terpecah belah karena 

mereka saling mementingkan diri sendiri, maka Allah saling 

mementingkan diri sendiri, maka Allah sangat menganjurkan agar 

umatnya menghindari sifat individualism. Islam mendidik umatnya 

untuk memiliki sikap kepedulian. Di antaranya adalah terdapat pada 

surah Al-Ma’un/107 dan surah Al-Kautsar/108..  

 Ayat yang mengajarkan kepedulian sosial adalah surah Al-Kautsar
51
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1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. 

2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.
52

 

3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang 

terputus.
53

 

 Pada ayat satu Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad saw. 

Bahwa Dia telah melimpahkan kenikmatan yang sangat banyak kepada 

beliau. Berita ini ditunjkkan kepada Nabi saw, tetapi semestinya kita 

berpikir bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu nukan hanya untuk 

beliau karena semua makhluk pasti menerima kenikmatan dari-Nya. 
54

 

 Pada ayat ke-2, terdapat dua perintah kepada nabi Muhammad 

saw, khususnya dan umatnya pada umumnya, yaitu melaksanakan salat 

dan berkurban, pelaksanaan dua perintah tersebut adalah  bukti tanda 

rasa syukur terhadap Allah swt yang begitu banyak.  

 Setelah perintah sholat diikuti perintah berkurban. Berkurban 

merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu ibadah sosial dan 

ibadah kepada Allah. Dan jauh dari kesyirikan, sebagaimana firman 

Allah swt. Kurban juga memiliki nilai ibadah sosial karena sebagian 

besar daging kurban dibagikan kepada masyarakat, fakir miskin 
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utamanya.  Pada ayat ketiga, Allah swt. Menerangkan bahwa orang yang 

membenci Nabi Muhammad saw, akan Allah putuskan rahmat-Nya bagi 

mereka. 

 Ayat lain yang membahas tentang kepedulian sosial adalah surat 

Al-Maun ayat 1-3 yang menjelaskan bahwa pendusta agama adalah 

orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberi makan 

orang miskin:
55

 

                       

              

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 

2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 

3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 

 Ayat di atas memberikan pengertian pada kita bahwa Islam sangat 

meganjurkan peduli sosial, ketika seorang muslim tidak peduli dengan 

lingkungan dan tidak peduli dengan keadaan orang-orang miskin di 

sekitarnya maka ia disebut sebagai pendusta agama. Kegiatan sosial 

kemasyarakatan juga menjadi bentuk ketaatan manusia kepada Allah 

swt.   
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 Keterkaitan surah Al-Kautsar dan Al-Maun  tentang kepedulian 

sosial dalam kehidupan sehari-hari.
56

 

1. Kedua surat ini adalah sama- sama mendidik umat islam agar  

memilki kepedulian social. 

2. Kepedulian social dalam surat al –kausar diwujudkan dengan bentuk 

penyembelihan kurban. Kemudian daging kurban supaya 

didistribusikan kepada orang- orang yang memerlukan , terutama 

fakir miskin. 

3. Kepedulian sosial dalam surat al-ma’un diwujudkan dalam bentuk: 

 Menyantuni anak yatim piatu 

 Peduli terhadap nasib atau keadaan orang-orang miskin 

 Suka membantu atau meringankan beban dengan memberikan 

sesuatu yang dapat meringankan bebanya. 

 Keenganan memberi bantuan atau bersifat kikir terhadap sesama 

yang membutuhkan merupakan bentuk pendustaan terhadap ajaran 

islam. 
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e. Metode/ Strategi Mengemembangkan Karakter Peduli Sosial 

1. Metode pembiasaan  

  Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode 

pembiasaan ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu 

adalah sesuatu yang diamalkan. Dan intinya kebiasaan adalah 

pengulangan. Pembiasaan menempatkkan manusia sebagai sesuatu 

yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan 

menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kegiatan itu dapat 

dilakukan dalam setiap pekerjaan. 
57

 

  Manusia dilahirkan dalam keadan suci dan bersih, dalam 

keadaan seperti manusia akan mudah menerima kebaikan atau 

keburukan. Karena pada dasarnya manusia mempunyai potensi untuk 

menerima kebaikan atau keburukan.
58

 

  Metode pembiasaan dalam membentuk kepribadian menjadi 

sangat terbuka luas, dan merupakan metode yang tepat. Pembiasaan 

yang dilakukan sejak dini atau kecil akan membawa kegemaran dan 

kebiasaan tersebut menjadi semacam adat kebiasaan sehingga 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian sebab pembiasaan 

yang dilakukan sejak kecil akan terpatri kuat diingatan dan menjadi 
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kebiasaan yang tidak dirubah dengan mudah. Degan demikian 

metode pembiasaan sangat baik dalam rangka mendidik kepribadian 

anak. 

2. Metode keteladanan  

  Dalam penanaman karakter kepada peserta didik di sekolah, 

keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena 

peserta didik (terutama siswa pada usia pendidikan dasar dan 

menengah) pada umumnya cenderung meneladani (meniru) guru atau 

pendidiknya.
59

 

  Pendidik itu besar dimata anak didiknya, apa yang dilihat dari 

gurunya akan ditirunya, karena murid akan meniru dan meneladani 

apa yang dilihat dari guru. Dengan demikian keteladanan menjadi 

penting dalam pendidikan kepribadian, keteladanan akan menjadi 

metode ampuh dalam membina kepribadian anak. Keteladanan 

sempurna adalah keteladanan nabi Muhammad SAW, menjadi acuan 

bagi pendidik sebagai teladan utama dilain pihak pendidik hendaknya 

berusaha meneladani Muhammad SAW sebagai teladannya. Sehingga 

diharapkan anak didik mempunyai figur yang dapat dijadikan 

panutan. 
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3. Metode Mengajarkan   

 Mengajarkan ialah memberikan pemahaman yang jelas 

tentang kebaikan, keadilan dan nilai, sehingga murid memahami. 

Fenomena yang terkadang muncul, individu tidak memahami arti 

kebaikan, keadila dan nilai secara konseptual, namun dia mampu 

mempraktikkan hal tersebut dalam kehidupan mereka tanpa 

disadari.
60

 

4. Menentukan prioritas  

  Setiap sekolah memiliki prioritas karakter. Pendidikan 

karakter menghimbun banyak kupulan nilai yang diangap penting 

bagi pelaksanaan dan realisasi atas visi misi sekolah. Lembaga 

pendidikan mesti menentukan tuntutan standar atas karakter yang 

akan ditawarkan kepada murid sebagai bagian kinerja kelembagaan 

mereka.  

5. Praksis prioritas 

  Unsur lain yang tak kalah penting ialah bukti realisasi 

prioritas nilai pendidikan karakater. Ini menjadi tuntuta lembaga 

pendidikan atas prioritas nilai yang mejadi visi kinerja 
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pendidikannya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu 

membuat verifikasi, sejauh mana visi sekolah telah direalisasikan.
61

  

  Verifikasi atas tuntutan itu ialah bagaimana pihak sekolah 

menyikapi pelanggaran atas kebijakan sekolah, bagaimana sanksi itu 

diteraapkan secara transparan. 

6. Refleksi  

  Refleksi ialah kemampuan sadar khas manusiawi. Manusia 

mampu mengatasi diri dan meningkatkan kualitas hidupnya agara 

menjadi lebih baik. Ketika pendidikan karakter sudah melewati fase 

tindakan dan praksis perlu diadakan pendalaman dan refleksi untuk 

mengetahui sejauhmana lembaga pendidikan telah berhasil atau gagal 

dalam merealisasikan pendidikan karakter. 

f. Cara Mendidik Anak Agar Memiliki Sikap Peduli Sosial 

1. Menunjukan atau memberikan contoh sikap kepedulian sosial. 

 Memberikan nasihat pada anak tanpa disertai dengan contoh 

langsung Anda tidak akan memberikan efek yang besar. Jika sikap 

Anda dalam kehidupan sehari-hari menunjukan sikap peduli pada 

sesama maka kemungkinan besar anak akan mengikutinya. 

2. Melibatkan anak dalam kegiatan sosial. 

 Biasakan untuk mengajak anak dalam kegiatan sosial seperti 

memberikan sumbangan ke panti asuhan dan berzakat. 
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3. Tanamkan sifat saling menyayangi pada sesama. 

 Menanamkan sifat saling menyayangi pada sesama dapat 

diterapkan dari rumah, misalnya dengan membantu orang tua, kakak 

ataupun menolong teman yang jatuh. 

4. Memberikan kasih sayang pada anak. 

 Dengan orang tua memberikan kasih sayang maka anak akan 

merasa aman dan disayangi, dengan hal itu kemungkinan anak akan 

memiliki sikap peduli pada orang lain yang ada disekitarnya. 

Sedangkan anak yang kurang mendapatkan kasih sayang justru akan 

cenderung tumbuh menjadi anak yang peduli pada dirinya sendiri. 

5. Mendidik anak untuk tidak membeda-bedakan teman. 

 Mengajarkan pada anak untuk saling menyayangi terhadap 

sesama teman tanpa membedakan kaya atau miskin, warna kulit dan 

juga agama. Beri pengertian bahwa semua orang itu sama yaitu 

ciptaan Tuhan.
62

 

g. Dampak positif memiliki kepedulian sosial  

  Kepedulian Sosial merupakan akhlak terpuji yang harus selalu 

dihidup dalam jiwa setiap orang. Kepedulian seseorang memiliki 

dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat ,antara lain:
63
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1. Terciptanya suasana kegootongroyongan.  

2. Menumbuhkan hubungan batin dan kasih sayang sesama anggota 

masyarakat.  

3. Menciptakan  kerukunan dan kebersamaan dalam masyarakat. 

4. Menghilangkan kesenjangan kesejahteraan sosial. 

5. Menghilangkan perbedaan status sosial atau pemisah antara si kaya 

dan si miskin. 

6. Terciptanya persatuan dan kesatuan. 

7. Terbentuknya sistem masyarakat yang kuat dan harmonis. 

8. Menghilangkan rasa iri, dengki dan dendam. Sebaliknya 

menimbulkan rasa harga menghargai. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan 

paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Jenis penelitian 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lain. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat 

dan perilaku seseorang, peran organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal 

balik.
64

 Data yang dihasilkan berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus,yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek 

seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program 

atau suatusituasi sosial. Peneliti studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin data mengenai subjek yang diteliti.
65

 Studi kasus biasa digunakan 

dalam berbagai bidang penelitian. Disamping itu juga digunakan sebagai 
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penyelidikan dalam menangani suatu permasalahan tertentu yaitu tentang 

”Peran Kepala Sekolah meningkatkan Karakter Peduli Sosial”. 

2. Kehadiran Peneliti  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak lepas dari pengamatan berperan serta, 

namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan sekenarionya. 

pengamatan berperan serta menceriterakan kepada peneliti apa yang dilakukan 

oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan 

pengamatan.
66

 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus 

smerupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, 

dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya.
67

 Peran peneliti 

sebagai partisipan pengamat, dan sebagai pendukung adalah berupa catatan-

catatan kecil, kamera, alat perekam dan lain-lain.Peneliti datang ke lokasi dan 

melakukan penelitian dengan melakukan berbagai observasi dan wawancara 

dengan informan dengan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan oleh 

peneliti yang kemudian dijawab oleh informan. 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang diambil adalah bertempat di 

MI Tarbiyatul Islam Karanganyar.Sekolah ini berada di jalan Sunan Ampel 

                                                           
66

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

2013), 163-164. 
67

Ibid., 168. 



48 
 

Desa Sumberejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Jawa Timur.Sekolah ini 

memeliki letak geografis di pedesaan. 

Pemilihan lokasi penelitian di MI Tarbiyatul Islam Karanganyar, karena 

peneliti ingin mengetahui kekhasan MI tersebut dalam kegiatan untuk 

meningkatkan peduli sosial.Seperti, semangat peserta didik dalam mengikuti 

program yang diadakan kepala sekolah, semangat guru meningkatkan karakter 

peduli sosial.Serta peneliti ingin mengetahui peran kepala sekolah dalam 

penetapan visi, misi serta strategi dan metode yang dituangkan dalam 

meningkatkan peduli sosial. 

4. Sumber Data  

Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat berupa 

bahan pustaka, atau orang (informan atau responden).
68

 Sumber data dapat 

digolong kan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

primer adalah sumber data pokok yang  langsung dikumpulkan peneliti dari 

objek penelitian. Sedangkan Sumber sekunder, yaitu sumber data tambahan 

yang menurut peneliti menunjang data pokok. Sumber informasi yang tidak 

secara langsung diperoleh dari orang atau lembaga yang mempunyai wewenang 

dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada.
69

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah orang yang berlaku 

sebagai informan, yang meliputi Kepala Sekolah MI Tarbiyatul Islam 
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Karanganyar, Guru MI Tarbiyatul Islam Karanganyar dan Siswi MI Tarbiyatul 

Islam Karanganyar. Sedangkan sumber data sekunder dari penelitian ini adalah 

dokumentasi. 

5. Prosedur Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi penelitian kualitatif fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena 

tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan itu.
70

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan bberapa 

pertanyaan yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga 

dengan wawancara data-data yang diperoleh dapat terkumpul dengan 

maksimal.  

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang  peran kepala 

sekolah  dalam meningkatkan karakter peduli sosial. Dalam penelitian ini 
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yang akan dijadikan informan yaitu kepala sekolah MI Tarbiyatul Islam 

Karanganyar yaitu bapak  Muklis Wahyudi,untuk mengetahui gambaran 

secara umum tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan karakter 

peduli sosial siswa dan juga tentang sejarah berdirinya MI Tarbiyatul Islam 

Karanganyar, selanjutnya adalah salah satu guru dan peserta didik. Hasil 

wawancara yang didapat dari informan ditulis lengkap dalam transkip 

wawancara. 

2. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek 

alam yang lain. 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

megumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berjalan.
71

 Cara yang dilakukan adalah dengan 

peneliti hidup ditengah-tengah kelompok manusia tersebut, melakukan hal-

hal yang mereka lakukan dengan cara mereka.
72
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Penelitian dalam memperoleh data menggunakan observasi 

partisipatif atau pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan untuk 

mengembangkan peduli sosial. 

3. Dokumetasi  

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

mengasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada 

seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah 

penduduk, dan sebaginya. 
73

 

Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh 

data mengenai profil sekolah diantaranya:sejarah berdirinya sekolah, visi, 

misi dan tujuan, sarana dan prasarana dan juga tentang peran kepala 

sekolah dalam membentuk karakter peduli sosial di MI Tarbiyatul Islam 

Karanganyar. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini dicatat 

dalam format transkip wawancara.   

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data  kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 
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apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritrakan kepada orang lain.
74

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah aktifitas yang dilakukan secara 

terus selama penelitian berlangsung. Dilakukan mulai dari pengumpulan data 

sampai pada tahap penulisan laporan. Miles dan Huberman membagi analisis 

data dalam tiga tahapan yaitu:
75

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan antara analisis data dengan pengumpulan data menurut 

Miles dan Huberman.  
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1. Reduksi data 

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasa” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian. Reduksi 

berlangsung secara terus menerus selama kegiatan penelitian yang 

berorientasi kualitatif berlangsung.
76

 

Reduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, membuat katagori. 

2. Penyajian data  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dengan melihat penyajian data, peneliti akan dapat memahami 

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas 

pemahaman yang didapat peneliti dari pengujian tersebut.
77

 

3. Menarik kesimpulan  

Menarik kesimpulan peneliti mencari arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yag mungkin, 

alur sebab akibat, dan proporsi. Bagi peneliti yang berkompeten akan 

mampu menangani kesimpulan tersebut dengan secara longgar, tetap 
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terbuka dan skeptis. Akan tetapi, kesimpulan yang sudah disediakan dari 

mulai belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar 

lebih kuat. 
78

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
79

Dalam penelitian kualitatif 

penemuan dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang 

dilaporkan peneliti dengan sesungguhnya yang terjadi. Uji kredibilitas data 

hasil penelitian kualitatif ini antara lain dilakukan dengan ketekunan 

pengamatan, tringulasi. 

a. Ketekunan atau keajegan pengamatan  

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi 

dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang constant atau 

tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa 

yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak diperhitungkan. Peneliti 

sebaiknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian, ia 

menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada 
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pemeriksaannya tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah dipahami degan cara biasa.
80

 

b. Tringulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.Teknik triangulasi 

yang palig banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif. Hal-hal tersebut dapat dicapai dengan jalan:
81

 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 

c) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan seperti orang yang berpendidikan, 

menengah/tinggi. 
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e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi satu dokumen yang 

berkaitan.
82

 

8. Tahap-Tahap Penelitian  

Tahap-tahap penelitian ini meliputi 3 tahapan dan  ditambah dengan tahap 

terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

tersebuat adalah: 1). Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus surat izin, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 2). 

Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 3). Tahap analisis data yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 5). Tahap penulisan hasil laporan penelitian.  
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah singkat berdirinya MI Tarbiyatul Islam  

Awalnya merupakan “Pendidikan Diniyah” yang hanya masuk sore 

dan malam hari yang dirintis oleh tokoh-tokoh agam Islam warga dukuh 

Kauman Desa Jatisari dan Dukuh Karanganyar Desa Sumberejo, 

diantaranya Bapak Imam Mursodo (Alm) dan mendapat dorongan atau 

dukungan Bapak Maridi selaku Kepala Kandepag Kabupaten Madiun saat 

itu. Pada waktu itu beliau berkata : “wis to dekno MI mlebu sore utowo 

isuk, mengko dak bantu Guru soko Depag” (Sudahlah, dirikan MI masuk 

sore ataupagi, nantisaya bantu Guru dariDepag). Alhamdulillah berdirilah 

MI pada waktu itu masuk sore dengan nama “MI Mu’roatul Islam” yang 

berada didukuh Kauman Desa Jatisari dengan dibantu guru dari Depag 

yang bernama Siti Fatimah, pada tahun 1964. Lama kelamaan MI berjalan 

dengan baik, dan pada akhirnya di tahun1971, MI yang semula berada di 

dukuh Kauman Desa Jatisari dipindahkan ke dukuh Karanganyar Desa 

Sumberejo(sampai sekarang). Atas hasil musyawarah para sesepuh dan 

tokoh agama tersebut nama “MI Mu’roatul Islam” di ganti dengan “MI 

Tarbiyatul Islam” karanganyar, dengan Kepala MI yang pertama Bapak 

Asngadi (Alm).Sampai dengan sekarang MI Tarbiyatul Islam berjalan 
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dengan baik dan Alhamdulillah sudah banyak tamatan atau lulusanMI 

Tarbiyatul Islam yang menjadi abdi Negara mislanya :ABRI, Guru, 

Perawat, dll.
83

 

2. Letak geografis MI Tarbiyatul Islam 

Secara umum MI Tarbiyatul Islam berada di Jalan Raya 

SunanAmpel N0.507 RT 16/07 Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, 

Kabupaten Madiun.Menempati lahan pedesaan yang bagus buat sistem 

pembelajaran, serta lingkungan masyarakat sangat mendukung program 

sekolah. 

MI Tarbiyatul Islamberalamatkan di Jl. Sunan Ampel N0.507 RT 

16/07 dengan kode pos 63171 MI. Tarbiyatul Islam merupakan Sekolah 

Swasta berakriditasi B mulai Oktober 2016. Sekolah ini berdiri diatas tanah 

507 m
2 

dan milik sendiri. 

Adapun batas wilayah MI Tarbiyatul Islamtersebut  adalah:  

Sebelah Utara : Rumah bapak Ruslan 

Sebelah Selatan : Jalan desa  

Sebelah Timur : Tanah bapak Ruslan 

Sebelah Barat : Rumah bapak kurdi.
84
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3. Visi, Misi dan Tujuan MI Tarbiyatul Islam 

a. Visi MI Tarbiyatul Islam:  

Berilmu, Beriman, Bertaqwa dengan Berakhlaqul Karimah 

b. Misi MI Tarbiyatul Islam 

Membentuk siswa yang berilmu, berbudi luhur yang sehat jasmani dan 

rohani dengan dasar taqwallah 

c. Tujuan MI Tarbiyatul Islam 

1. Siswa dapat ilmu yang bermanfaat. 

2. Siswa dapat berbudi luhur. 

3. Siswa sehat jasmani rohani tawakkal kepada allah.
85

 

4. Sarana dan Prasarana MI Tarbiyatul Islam 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang tidak bisa 

dipisahkan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada masing-masing 

penyelenggaran pendidikan dan pengajaran akan dapat mencapai tujuan 

apabila sarana dan parasarananya mendukung. Tidak bisa dipungkiri 

keadaan sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar mengajar dalam suatu 

lembaga pendidikan sangatlah penting, hal ini tidak lain sebagai penunjang 
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terciptanya suasana belajar yang kondusif sehingga proses transfer 

keilmuan dapat terlaksana dengan maksimal, efektif dan efisien. 

Sarana yang di miliki MI Tarbiyatul Islam  antara lain ruang guru 1 

kondisi baik , ruang Kepala Sekolah 1 kondisi baik, ruang kelas belajar 3 

kondisi baik, ruang computer 1 kondisi baik, kamar mandi siswa 1 kondisi 

baik, kamar mandi guru 1 kondisi baik, mushola/masjid 1 kondisi baik, 

drum band 1 set dalam kondisi baik.
86

 

5. Keadaan Guru  

Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

pendidikan guna menunjang lancarnya proses belajar mengajar, maka dari 

itu keadaan guru harus diperhatikan, serta disesuaikan dengan kualifikasi 

akademiknya. Tenaga pendidik berjumlah 8 orang.
87

 

6. Keadaan Murid 

Siswa merupakan subjek dari pendidikan, maka pusat situasi dari 

kegiatan pendidikan adalah murid.Pada tahun ajaran 2017-2018 keadaan 

siswa-siswi di MI Tarbiyatul Islam yaitu 93 anak.Dengan perincian kelas I 

ada 14 laki-laki dan 3 perempuan, jumlah 17 anak.Kelas II ada 4 laki-laki 

dan 9 perempuan, jumlah 13 anak. Kelas III ada 7  laki-laki dan 5 

perempuan, jumlah 12 anak. kelas IV ada 6 laki-laki dan 3 perempuan, 
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jumlah 9 anak. Kelas V ada 10 laki-laki dan 5 perempuan, jumlah 15 anak. 

Kelas VI ada 14  laki-laki dan 13 perempuan, jumlah 27 anak.
88

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Strategi Yang Dikembangkan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Karakter Peduli Sosial  

Dalam lembaga pendidikan tentunya terdapat pihak-pihak yang 

memiliki tanggung jawab untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia 

yang lebih baik dan dapat berguna untuk masyarakat dilingkungan sekitar. 

Salah satu pihak yang sangat berperan yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah 

sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terdapat 

dalam sekolah.  

Salah satu karakter yang dikembangkan kepala sekolah yaitu karakter 

peduli sosial, karena kita berada bersama orang-orang disekitar dan 

masyarakat, yang akan saling memerlukan bantuan orang lain dan 

kesadaran memeberikan bantuan kepada orang lain.  

Manusia mempunyai rasa empati, merasakan apa yang dirasakan orang 

lain dan dengan itu tergeraklah hatinya untuk menolong orang lain. Oleh 
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karena itu pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang suka tolong 

menolong.
89

 

Berdasarkan hal tersebut, sehingga kepala sekolah sebagai pemimpin 

dalam sekolah mengadakan kegiatan-kegiatan guna meningkatakan karakter 

peduli sosial siswa. Hal tersebut di ungkapkan oleh bapak Mukhlis 

Wahyudi: ”Sebagai pemimpin saya berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan 

untuk mengembangkan karakter-karakter positif siswa untuk mengajarkan hal-hal 

yang baik dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang positif.”
90 

 

Kepala sekolah dan guru-guru berupaya mengembangkan kegiatan-

kegiatan untukmelatih dan meningkatkan karakter peduli sosial siswa. 

Seperti yang dikatakan oleh bapak Mukhlis Wahyudi: 

Anak-anak sudah terbiasa ketika ada teman yang sakit mereka akan 

menjenguknya, ketika ada keluarga teman yang meninggal mereka 

melayat dan mengumpulkan uang, anak-anak mengerjakan kerja 

bakti setiap hari sabtu saat berolah raga untuk mengenalkan siswa 

kelingkungan alam dan menjaga kebersihan, kemudian anak 

dibiasakan mengadakan amal setiap hari jumat Rp. 2000 untuk 

kegiatan berkurban , seperti sekarang setiap paginya anak-anak 

berinfaq Rp. 500 dari uang saku untuk pembangunan gedung 

sekolah. Smelaksanakan sholat dhuha dan sholat dzuhur 

berjamaahuntuk kelas atas, setiap pagi guru menyambut kedatangan 

siswa dengan senyum dan spa, sertasaat terjadi bencana alam anak-

anak juga berprtisipasi untuk memberi bantuan”.
91
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Hal senada juga disampaikan oleh siswa kelas VI yaitu Rohmanur Laila 

Hanifa.: 

Kegiatan yang dilakukan yaitu gotong royong, bakti sosial 

untuk menolong korban bencana alam, kerja bakti 

membersihkan lingkungan, memberikan zakat kepada orang 

yang kekurangan, membagikan daging kurban ke masyarakat 

dilingkungan. Melaksanakan sholat dhuzur dan sholat dhuha 

berjamaah.
92

 

 

Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan apabila tidak terjalin kerja sama yang baik antara semua 

pihak.  Semua perlu mendapat dukungan dari pihak-pihak lain seperti guru-

guru atau tenaga pendidik yang lain. seperti yang diungkapkan oleh ibu Erin 

sebagai berikut:  

Para guru sangat mendukung, terhadap program-program 

kegiatan yang dilaksanakan.Karena itu program yang kita 

adakan bersama maka kita sangat mendukung, dan anak sangat 

berantusias mereka memiliki kesadaran yang luar biasa untuk 

menjalankan program-program tersebut.
93

 

 

Berbagai kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan yang diharapkan, jika menggunakan cara yang tepat agar siswa 

dapat dengan senang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Maka 

diperlukan berbagai strategi dan metode yang tepat.Adapun Strategi yang 
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digunakan kepala sekolah untuk meningkatkan kepedulian sosial siswa 

adalah sebagaimana disampaikan oleh bapak mukhlis wahyudi:  

Strategi yang digukanakan untuk meningkatkan peduli sosial siswa 

adalah: 

1. Memberikan contoh dan teladan kepada peserta didik bukan 

hanya memerintahnya saja,  

2. Melibatkan anak secara langsung dalam kegiatan tersebut, 

3. Menanamkan sifat saling menyayangi dan saling berbagi sesama 

terhadap siswa. 

4. Mendidik anak untuk tidak membeda-bedakan teman.
94

 

 

Cara menanamkan nilai kepedulian sosial, yakni secara verbal dan non 

verbal. Penanaman nilai secara verbal merupakan cara penanaman nilai 

kepedulian sosial melalui pemberian motivasi, nasihat, teguran, hukuman, 

dan pujian. 

Pada cara non verbal pembiasaan perilaku dan teladan. Cara yang 

dilakukan guru adalah dengan mengadakan kegiatan amal jumat, infak,  

kerja bakti, dan menjenguk siswa yang sedang sakit, serta kegiatan sholat 

dhuha dan sholat dzuhur berjamaah untuk kelas atas. Pada kegiatan ini 

siswa dibiasakan untuk terbiasa bersedekah, bergotong royong saling 

membantu dan peduli dengan sesama sejak dini. 

Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan sikap peduli sosial yaitu 

dengan cara  kepala sekolah serta guru memberikan contoh dan teladan 

kepada peserta didik secara langsung bukan hanya membuat program, 

melibatkan anak secara langsung dalam berbagai kegiatan sosial, 
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Menanamkan sifat saling menyayangi dan saling berbagi sesama terhadap 

siswa, mendidik anak untuk tidak membeda-bedakan teman. 

 Strategi Keteladanan  

Memberikan contoh keteladanan sebagai salah satu strategi 

dalam mengintregasikan nilai-nilai kepedulian sosial disekolah. 

Dengan strategi tersebut siswa diharapkan dapat menirukan 

keteladanan yang dilakukan. Contoh keteladanan tersebut adalah:        

(1) menyambut siswa dengan senyum salam dan sapa di depan 

gerbang sekolah, (2) mengadakan infak setiap hari dan amal jumat, (3) 

kerja bakti, (4) menjenguk siswa yang sakit, (5) turut serta dalam 

kegiatan kurban idul adha, (6) bersikap baik dan ramah kepada orang 

lain,dan (7) sholat dhuha dan sholat dzuhur berjamaah. 

Kegiatan menyambut siswa dengan senyum salam dan sapa di depan 

kantor guru dilakukan setiap hari oleh kepala sekolah dan para guru. 

Seluruh guru diwajibkan berangkat lebih awal untuk menyambut para 

siswa.Namun berdasarkan hasil obeservasi tidak semua guru selalu 

berangkat lebih awal.Ada beberapa guru yang datang terlambat. Sebelum 

kegiatan belajar dimulai siswa dan para guru melaksanakan sholat dhuha 

berjamaah dan setelah proses belajar selesai siswa melaksanakan sholat 

dzuhur berjamaah.
95
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Setiap harinya kepala sekolah dan guru mengadakan kegiatan infak 

yang uangnya akan digunakan untuk pembangunan kelas baru. Setiap hari 

Jumat guru mengadakan kegiatan Amal Jumat untuk kegitan berkurban. 

Kepala sekolah dan guru turut serta menyumbangkan uangnya dalam 

kegiatan infak dan amal jumat.
96

 

Pada hari  sabtu seluruh siswa, guru dan kepala sekolah melaksankan 

olah raga bersama, kemudian setelah berolah raga  guru dan siswa bersama-

sama melakukan kerja bakti dengan warga sekolah lainnya. Keikutsertaan 

guru dalam gotong royong dan memberi infak tersebut menjadi contoh 

teladan kepedulian sosial yang baik.
97

 

Kegiatan menjenguk siswa yang sakit dilakukan ketika ada siswa yang 

lebih dari tiga hari tidak berangkat sekolah karena sakit.Dengan kesadaran 

sendiri siswa mengumpulkan uang seikhlasnya dan bersama-sama 

menjenguk siswa yang sakit.Uang hasil sumbangan para siswa diberikan 

kepada siswa tersebut.Kepala sekolah menyatakan walaupun kegiatan 

tersebut tidak terlalu sering dilakukan tetapi kegiatan tersebut sangat 

penting, mengingat nilai-nilai kepedulian sosial yang ada sekarang sudah 

sangat menurun di kalangan siswa.
98
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 Strategi pembiasaan  

Kepala sekolah secara konsisten melakukan kegiatan rutin.Kepala 

sekolah rutin mengajarkan siswa untuk mengucapkan salam bila bertemu 

guru di dalam maupun di luar kelas. Kepala sekolah rutin mengajak siswa 

untuk bergotong royong bekerja bakti di sekolah. Kepala sekolah juga rutin 

mengadakan kegiatan infak setiap hari jumat. Kegiatan sholat dhuha dan 

sholat dzuhur berjamaah dilaksanakan rutin setiap hari senin-kamis untuk 

kelas III, IV V, dan VI. Kegiatan rutin ini dilaksanakan dengan  harapan 

mampu membiasakan siswa dalam menerapkan nilai-nilai kepedulian sosial 

dan kerja sama yang baik. 

Karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga 

terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan 

yang sudah diadakan.Kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan 

sikap kepedulian sosial, menurut bapak mukhlis wahyudi sebagai berikut: 

Kendalanya yaitu, ada beberapa siswa yang kurang kesadaran 

terhadap peduli sesama, seperti ada beberapa  siswa kelas 6 yang 

beranggapan bahwa sebentar lagi mereka akan lulus dan tidak akan 

menikmatinya,  dan kurangnya pemahaman siswa kelas bawah 

terhadap manfaat pelaksanaan kegiatan tersebut.
99

 

 

Banyaknya karakter siswa mejadi kendala dalam strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan peduli sosial siswa diantaranya beberapa 

siswa kelas 6  yang beranggapan bahwa mereka sebentar lagi akan lulus dan 
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tidak akan menggunakan gedung yang baru dan tidak mengikuti kurban 

yang akan datang sehingga mereka enggan untuk mengikuti kegiatan 

tersebut, serta kurangnya pemahaman siswa kelas bawah terhadap manfaat 

yang akan diperoleh.  

Selain lingkungan keluarga dan masyarakat luas, sekolah sebagai salah 

satu lembaga pendidikan harus memberikan pengaruh yang baik terhadap 

peningkatan peduli sosial dan kepribadian siswa.  

2. Data tentang Dampak Pengembangan Karakter Peduli Sosial 

Terhadap Kepribadian Siswa. 

Kepedulian merupakan sikap yang tidak bisa tumbuh dengan 

sendirinya. Sebab, diperlukan latihan dan penanaman yang intens, sehingga 

nilai-nilai kepedulian sosial tersebut akan tumbuh dan berakar kuat sejak 

masih dini. Mengingat pentingnya rasa kepedulian sosial tersebut, maka 

sudah seharusnya kepala sekolah mampu menanamkan nilai-nilai peduli 

sosial mulai tingkat dasar.Sebagai pemimpin di sekolah kepala sekolah 

sudah berupaya meningkatkan karakter peduli sosial siswa melalui banyak 

kegiatan. 

Menumbuhkan sikap kepedulian sosial siswa tidak lepas dari tujuan 

pendidikan yaitu membantu perkembangan manusia agar mampu 

menjalankan peran dan tugasnya untuk saling membantu sesama. Dari hasil 

wawancara dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa tujuan 

menumbuhkan sikap kepedulian sosial siswa adalah untuk menumbuhkan 
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sikap kesadaran untuk peduli terhadap sesama dan saling berbagi kepada 

orang lain.  Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Mukhlis Wahyudi: 

“Tujuan diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut yaitu untuk 

menumbuhkan sikap positif siswa, karena mereka hidup 

dilingkungan masyarakat sehingga  mereka akan saling 

membutuhkan, dan saling membantu, serta adanya kesadaran siswa 

untuk saling berbagi dan menyayangi terhadap sesama”.
100

 

 

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka akan ada hasil dari 

peningkatan sikap kepedulian sosial siswa melalui berbagai kegiatan 

tersebut adalah agar siswa-siswi madrasah ibtidaiyah Tarbiyatul Islam 

memiliki sikap peduli terhadap lingkungan baik dalam lingkungan sekolah, 

keluarga, maupun lingkungan sosial masyarakat yang akan mereka terapkan 

sampai mereka dewasa. Seperti yang disampaikan oleh ibu erin berikut ini. 

“Kita berharap suatu hari nanti mereka akan tetap melakukan kebiasaan kegiatan-

kegiatan yang baik  sampai mereka dewasa dan berada dilingkungan masyarakat, 

dan tetap berperilaku hemat”. 
101 

Hal senada juga disampaikan oleh kepala sekolah, Bapak Mukhlis 

Wahyudi “Saya berharap semoga siswa akan terus melakukan hal-hal yang baik 

terhadap sesama saling berbagi dan menghormati,  baik kepada sesama teman, 

orang tua, masayarakat dan lingkungan.
102 

Dari berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut diharapkan 

dapat memberikan dampak-dampak yang positif terhadap kepribadian siswa 
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hingga kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh peserta didik. Sesuai 

dengan yang sudah diungkapkan oleh bapak muklis wahyudi mengenai latar 

belakang diadakannya berbagai kegiatan tersebut yaitu: 

Sebagai lembaga pendidikan sekolah berupaya memberikan dan 

menanamkan  hal-hal yang positif terhadap peserta didik, tentunya 

tujuan diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut yaitu untuk 

menumbuhkan sikap positif siswa , karena mereka hidup 

dilingkungan masyarakat sehingga  mereka akan saling 

membutuhkan, dan saling membantu, serta adanya kesadaran siswa 

untuk saling berbagi dan menyayangi terhadap sesama. 

 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan 

kegiatan sholat dhuha serta sholat dzuhur berjamaah dalam meningkatkan 

karakter peduli sosial: 

Pada hari selasa, Setiap pagi sebelum pukul 07.00 terdapat  

kepala sekolah dan beberapa guru sudah datang di sekolah, 

kemudian para guru  berjajar di depan ruang guru untuk 

menyambut kedatangan siswa dan  bersalaman dengan siswa. 

Kemudianpada pukul 07.00 siswa dan guru bersiap-siap untuk 

melaksanakan kegiatan sholat dhuha berjamaah di mushola 

sekolah.Dan pada siang hari pukul 12.00 setelah kegiatan 

belajar selesai siswa kelas III, IV, V, VI melaksanakan sholat 

dzuhur berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan TPA.
103

 

 

Dengan pelaksaaan sholat dhuha dan sholat dzuhur tersebut sehingga 

terjalin kedekatan antar siswa dan menumbuhkan rasa saling menyayangi 

serta dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Sementara itu menurut siswi di MI Tarbiyatul Islam kegiatan yang 

diadakan  di sekolah banyak membawa dampak yang positif bagi mereka. Yang 
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mana pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil 5 orang sebagai informan 

dari siswi MI Tarbiyatul Islam tersebut.Sebab pendapat kelima informan 

tersebut sudah mengcover semua pendapat siswi yang ada di MI Tarbiyatul 

Islam.Berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa siswi di MI Tarbiyatul 

Islam. 

Informan pertama adalah Vina Yusti Damayanti, siswi kelas VI MI 

Tarbiyatul Islam. Dia menjelaskan dampak dari kegiatan di MI Tarbiyatul Islam 

bagi dirinya adalah sebagai berikut: “Saya menjadi lebih bersyukur atas nikmat 

yang Allah berikan, dan saya merasa lebih berempati kepada sesama”.
104

 

Dan yang kedua yaitu Rohmanur Laila Hanifa, yang merupakan siswi 

kelas VI. Dia menjelaskan dampaknya adalah sebagai berikut:“Saya merasa 

lebih bersyukur, lebih mengharagai orang yang kekurangan, lebih mengajarkan 

untuk selalu berbuat kebaikan, dan memiliki rasa untuk saling berbagi dan 

menolong sesama”.
105

 

Siswa yang ketiga yaitu, Zidna Riskial Khusna.Dampak dari pelaksanaan 

kerja bakti adalah sebagai berikut: “Saya menjadi lebih mencintai lingkungan, 

tidak mementingkan diri saya sendiri, dan dapat menumbuhkan rasa kasih 

sayang terhadap teman.”
106

 

Siswa yang keempat yaitu, Putri Dwi Yulianti siswa kelas VI 

mengungkapkan dampaknya yaitu: “Saya merasa harus menjaga ligkungan 
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sekitar, dan dapat meningkatkan kerja sama dengan teman-teman yang lain, dan 

terjalin kedekatan denga teman-teman tanpa membeda-bedakan.”
107

 

Dan yang kelima yaitu, Hera Dwi Shandy Putri, mengatakan dampak bagi 

dirinya yaitu: “Saya menjadi lebih dekat dengan teman, tidak membedakan 

teman, dan lebih mensyukuri nikmat allah.”
108

 

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut semua berharap siswa-

siswi akanmelaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut hingga dewasa saat mereka 

hidup di lingkungan yang lebih luas.Dengan demikian siswa-siswi akan 

memahami secara perlahan tentang arti sikap peduli sosial, pentingya sikap 

untuk saling berbagi sehingga harapannya kepedulian sosial tersebut lambat 

laun akan tumbuh dalam dirinya, dan siswa dapat merasakan manfaat yan lebi 

banyak.  
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BAB V  

ANALISIS DATA  

 

Setelah penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh dalam penelitian 

melalui berbagai metode, observasi, waancara, dan dokumentasi, maka penulis 

telah memaparkan data apa adanya sesuai hasil penelitian sehingga memperoleh 

temuan-temua penelitian. Kemudian setelah mendapat data langkah selajutnya 

adalah peneliti menganalisis sebagai berikut: 

1. Analisis tentang Strategi yang Dikembangkan Kepala Sekolah dalam 

MeningkatkanKarakter Peduli Sosial  

Kepala sekolah merupakaan salah satu pihak yang bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan pedidikan yang berada disekolah. Peran utama yang harus 

dilaksanakan oleh kepala sekolah diantaranya peran kepala sekolah sebagai 

educator atau pendidik, kepala sekolah sebagai manager, sebagai supervisior, 

leader atau pemimpin, pencipta iklim dan kepala sekolah sebagai 

wirausahawan. Peran-peran tersebut harus dikuasai oleh kepala sekolah agar 

suatu pendidikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. 

73 
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Kepala sekolah sebagai Leader harus mampu memberikan petunjuk 

dan pengawasan,  meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas.
109

 

Berbagai upaya dilakukan pihak-pihak sekolah untuk mengembangkan 

karakter-karakter yang positif. Salah satu karakter yang dikembangkan yaitu 

karakter peduli sosial. Berbagai kegiatan di jadikan sebagai wadah atau 

pelatihan bagi siswa-siswi untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain dan 

lingkungan sekitarnya, supaya siswa-siswi memiliki jiwa peduli sosial yang 

tinggi terhadap orang lain dan kepada orang yang membutuhkan, karena 

manusia tidak pernah dapat hidup tanpa bantuan orang lain, maka untuk dapat 

memahami pentingnya peduli sosial dalam masyarakat siswa-siswi 

memerlukan pelatihan dan kebiasaan dalam sehari-hari.  

Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan sikap peduli sosial adalah 

dengan pembiasaan dan keteladanaan kepada anak tentang pentingya berbagi 

dan rasa saling menyayangi. Dengan menunjukkan atau memberikan contoh 

tentang peduli sosial. Memberikan nasehat pada anak tanpa disertai dengan 

contoh langsung, tidak akan memberi efek yang besar. Jika sikap kita dalam 

kehidupan sehari-hari menunjukkan sikap  peduli pada sesama maka 

kemungkinan besar anak akan mengikutinya. Membiasakan anak untuk peduli 

dengan sesama dan lingkungan. Tanamkan sifat saling menyayangi pada 

sesama dapat diterapkan dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat, 
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misalnya dengan membantu teman ketika ada yang terjatuh, membantu orang 

yang membutuhkan, membantu teman membersihkan lingkungan atau kelas, 

serta memeberikan motivasi kepada peserta didik. 

Pertama, Kepala sekolah mengintegrasikan aspek keteladanan pada 

nilai kepedulian sosial didalam maupun diluar kegiatan belajar dan mengajar. 

Hal itu tampak pada kegiatan kepala sekoah dan guru dalam memberi infak, 

melakukan kerja bakti, dan bersikap ramah pada peneliti,  dampak positif dari 

hasil pengintegrasian aspek keteladanan dapat dilihat dari perilaku siswa 

dalam menirukan hal-hal baik dari gurunya, missalkan berinfak, bekerja sama 

gotong royong bekerja bakti. Perilaku-perilaku tersebut terjadi karena adanya 

usaha kepala sekolah dan guru dalam memberikan contoh teladan yang baik 

bagi siswa. 

Hal ini selaras dengan Heri Gunawan, dalam bukunya yang berjudul 

Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, yang menyatakan bahwa 

keteladanan merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena peserta 

didik (terutama siswa pada usia pendidikan dasar dan menengah) pada 

umumnya cenderung meneladani (meniru) guru atau pendidiknya. Ada empat 

hal upaya pengembangan pendidikan karakter dalam kaitannya 

pengembangan diri, yang salah salah satunya adalah mengenai keteladanan, 

sikap dan perilaku peserta didik meniru perilaku dan sikap guru dan tenaga 

kependidikan. 
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Kedua, kepala sekolah dan  guru membiasakan siswa untuk selalu 

berperilaku peduli terhadap sesama. Proses pembiasaan perilaku tersebut 

dengan membiasakan siswa untuk memberi salam dan hormat kepada orang 

lain, menjenguk siswa yang sakit, pembiasaan sholat dhuha dan sholat dzuhur 

berjamaah, serta membagikan daging kurban kewarga sekitar. Pembiasaan 

perilaku yang dilakukan secara rutin dan konsisten membuat siswa menjadi 

terbisa untuk peduli terhadap orang lain, walaupun masih ada siswa yang 

belum mau dibiasakan karena kurang maksimalnya guru dalam membiasakan 

siswa untuk bersikap peduli. Proses pembiasaan perilaku yang dilakukan 

secara rutin ini sejalan dengan HeriGunawan, dalam bukunya yang berjudul 

Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, Metode pembiasaan 

berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu adalah sesuatu yang 

diamalkan. Dan intinya kebiasaan adalah pengulangan. Pembiasaan 

menempatkkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat 

menghemat kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan yang melekat dan 

spontan, agar kegiatan itu dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan. 

Pembiasaan yang dilakukan sejak dini atau kecil akan membawa 

kegemaran dan kebiasaan tersebut menjadi semacam adat kebiasaan sehingga 

menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian sebab pembiasaan yang 

dilakukan sejak kecil akan terpatri kuat diingatan dan menjadi kebiasaan yang 

tidak dirubah dengan mudah. 
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2. Analisis tentang Dampak pengembangan karakter Peduli Sosial terhadap 

Kepribadian siswa 

Pendidikan karakter memiliki peran penting untuk membangun 

karakter seseorang. Menurut harjali : “Karakter yang baik lebih dari sekedar 

perkataan, melainkan sebuah pilihan yang membawa kesuksesan. Dia bukan 

anugerah, melainkan dibangun sedikit demi sedikit, dengan pikiran, 

perkataan, perbuatan, kebiasaan, keberanian usaha keras, dan bahkan dibentuk 

dari kesulitan hidup.”(harjali, 2012).
110

 

Sekolah memiliki pengaruh dan dampak terhadap proses pendidikan 

karakter siswa, baik disengaja maupun tidak. Sekolah mempunyai tugas dan 

tanggung jawab untuk melakukan pendidikan moral dan pembentukan 

karakter siswa-siswinya. Kepedulian sosial merupakan sikap yang sangat 

dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat. Kepedulian tidak akan tumbuh 

dengan sendirinya, sebab perlu pengenalan, latihan, penanaman, pembiasaan 

yag intes, sehingga akan tumbuh dan berakar dalam diri siswa hingga dewasa.  

Peduli sosial adalah sikap dan perbuatan yang mencerminkan 

kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkan. 

Sikap peduli kepada orang lain merupakan budi pekerti yang luhur yang 

muncul dari kesadaran diri seseorang sesuai dengan norma-norma agama, adat 

istiadat serta normayang diatur oleh undang-undang. 
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Allah SWT telah memberikan rezeki kepada manusia dengan takaran 

yag berbeda-beda. Ada orang yang diberi rezeki dengan berlebih dan ada pula 

yang disempitkan. Rezeki selain ditakdirkan oleh Allah swt juga sesuai degan 

usaha manusia itu sendiri. 

Bagi orang yang memiliki kelebihan harta, maka ada kewajiban untuk 

membagikan sebagian harta tersebut kepada orang lain yang berhak 

mendapatkan. Orang yang memiliki kelapangan rezeki dapat memanfaatkan 

kekayaannya secara makruf melalui sedekah, infak, wakaf dan zakat.  

Jika seseorang memiliki jiwa peduli sosial yang tinggi maka akan 

terjalin sikap persaudaran yang baik kepada orang lain dan lingkungan sekitar 

dimana dia bertempat tinggal. Lebih mendekatkan dirinya kepada sang 

pencipta Tuhan yang Maha Esa serta lebih mensyukuri atasa nikmat yang 

Allah berikan kepada hambanya.  

Suatu proses akan memberikan hasil dan manfaat yang berbeda-beda 

pada setiap sasaran. Sasaranmerupakan obyek dari kegiatan yang dilakukan. 

Sasaran dalam kegiatan yang di adakan oleh kepala sekolah adalah guru, 

siswa, dan masyarakat. 

Hal-hal diatas jika dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan 

disekolah untuk meningkatkan karakter peduli sosial siswa dapat memberikan 

dampak-dampak posiitif khususnya kepada siswa MI Tarbiyatul islam.  

Dampak yang dapat dilihat dan langsung dirasakan oleh semua pihak 

khususnya siswa yaitu: 
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 Dengan adanya kegiatan infak dapat membiasakan siswa menjadi 

seseorang yang lebih berhemat dan lebih mengutamakan urusan akhirat 

dibandikan untuk dunia. 

 Kegiatan amal jumat yang akan digunakan untuk kegiatan berkurban 

dapat memberi manfaat kepada siswa untuk salin berbagi kepada sesama 

dan meningkatkan rasa persaudaraan, serta mengikuti ajaran agama. 

 Kegiatan sholat dzuhur dan sholat dhuha berjamaah, serta kerja bakti 

membersihkan lingkungan dapat meningkatkan kerja sama antar siswa, 

dan membangun kedekatan antar siswa, rasa untuk mencintai 

lingkungan sekitar, serta membangun jiwa sosial anak.  

 Pembiasaan untuk bersalam dan sapa kepada guru membuat siswa 

menjadi lebih menghormati kepada orang yang lebih tua.  

Dampak tersebut seperti yang diungkapkan oleh hanifa kelas 6. Dia 

mengungkapkan merasa lebih bersyukur, lebih mengharagai orang yang 

kekurangan, lebih mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan, dan memiliki 

rasa untuk saling berbagi dan menolong sesama.  

Dan menurut putri, Saya merasa harus menjaga ligkungan sekitar, dan 

dapat meningkatkan kerja sama dengan teman-teman yang lain, dan terjalin 

kedekatan dengan teman-teman tanpa membeda-bedakan.  

Dari pemaparan para infroman diatas jika peneliti tarik benang merah 

dampak dari adanya kegiatan untuk meningkatkan karakter peduli sosial yang 
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diadakan oleh MI Tarbiyatul Islam adalah berupa kemajuan positif bagi 

sekolah tersebut dan khususnya bagi siswi yang ada di MI Tarbiyatul Islam. 

Adapun dampak positif baik bagi anak didik adalah sebagai berikut : 

1. Siswa lebih mensyukuri terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada 

hambanya. 

2. Tumbuhnya kesadaran siswa untuk peduli dan saling berbagi kepada 

orang lain, dan saling memberi bantuan. 

3. Dapat mempererat Ukhuwah Islamiyah dalam lingkungan madrasah 

ibtidaiyah.  

4. Dapat meningkatkan kedekatan emosional antar siswa, dan terjalin 

kedekatan antar siswa. 

5. Siswa lebih mencintai lingkungan dengan menjaga keberihan lingkungan 

sekolah. 

Dampak – dampak  positif yang timbul diatas, merupakan wujud dari 

adanya kegiatan yang baik terhadap peningkatan karakter peduli sosial siswa 

di MI Tarbiyatul Islam ini, serta adanya kesadaran dari para siswi MI 

Tarbiyatul Islam.  

Hal ini sejalan dengan teori yang terdapat dalam materi pendidikan 

yang diajarkan pada kelas 8 Madrasah Tsanawiyah tentang dampak positif 

dari sikap peduli sosial diantaranya: a). Terciptanya suasana kegootong 

royongan, b).Menumbuhkan hubungan batin dan kasih sayang sesama 

anggota masyarakat, c). Menciptakan kerukunan dan kebersamaan dalam 
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masyarakat, d). Menghilangkan kesenjangan kesejahteraan sosial, e). 

Menghilangkan perbedaan status sosial atau pemisah antara si kaya dan si 

miskin, f). Terciptanya persatuan dan kesatuan, g). Terbentuknya sistem 

masyarakat yang kuat dan harmonis, h). Menghilangkan rasa iri, dengki dan 

dendam, Sebaliknya menimbulkan rasa harga menghargai. 

Menurut peneliti, penelitian yang telah dilakukan mengenai  peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan karakter peduli sosial MI Tarbiyatul 

Islam merupakan suatu kajian yang dapat disimpulkan dengan beberapa teori. 

Dalam dunia pendidikan melihat perkembangan moral peserta didik sebagai 

salah satu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Perkembangan moral peserta didik menentukan kualitas pertimbangan moral 

mereka, dari pertimbangan moral inilah sebuah tindakan atau perilaku 

ditentukan. Perilaku moral yang baik didasarkan pada nilai-nilai yang 

mendasar, seperti halnya religiusitas, sosialitas, keadilan, kejujuran, 

kemandirian, tanggungjawab. 

Kepribadian siswa terbentuk melalui penyesuaian dengan lingkungan, 

perlakuan lingkungan sekolah terhadap siswi akan membentuk karakter 

peserta didik. Pun tidak terlepas dari adanya bimbingan orang tua dan juga 

sekolah. Orang tua menanamkan akan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. 

Sedangkan sekolah mengajarkan aturan-aturan hidup bermasyarakat secara 

konkret. Peserta didik di lingkungan sekolah  siap   menerima  aturan-aturan 

hidup yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi 
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dari aturan ini dapat membentuk peserta didik yang dapat di terima 

masyarakat secara luas. 

Mengingat sedemikian pentingnya rasa kepedulian tersebut, maka 

sudah seharusnya kepala sekolah, guru maupun orang tua menanamkan nilai- 

nilai peduli sosial pada peseta didik sejak ia masih dini. Agar peserta didik 

dapat memberikan manfaat yang baik kepada orang lain disekitar. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan karakter peduli sosial yaitu 

dengan cara pembiasaaan dan menanamkan sifat-sifat yang positif serta 

memberikan contoh atau teladan dengan cara kepala sekolah terlibat 

dalam kegiatan infaq dan amal jumat, kerja bakti serta menjadi imam 

dalam sholat dzuhur dan dhuha berjamaah, serta melibatkan peserta didik 

secara langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan, mengajarkan 

tentang pentingnya peduli terhadap sekitar.  

2. Dampak pengembangan karakter peduli sosial terhadap kepribadian siswa 

yaitu lebih mensyukuri atas nikat Allah Swt, merasa lebih berempati, lebih 

menghargai orang yang kekurangan, serta mengajarkan agar selalu berbuat 

kebaikan,  terjalin kedekatan yang intensif sesama siswa.  
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B. Saran 

1. Sebaikya perlu dikembangkan strategi-strategi yag digunakan dalam 

meningkatkan karakter peduli sosial siswa agar mereka lebih termotivasi 

dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 

2. Kepala sekolah  sebaiknya lebih konsisten dan lebih maksimal lagi dalam 

menjalankan strategi penanaman nilai kepedulian sosial.  

3. Kepala sekolah dan guru sebaiknya memeberikan reward kepada siswa 

agar siswa lebih termotivasi. 
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