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ABSTRAK 

 

RIKA MAYLANA, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan 

Intrakurikuler di MTs Ma’arif Klego Ponorogo, Skripsi, Ponorogo: Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN 

Ponorogo, 2018. Pembimbing  Dr. Harjali, M.Pd. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Kegiatan Intrakurikuler 

Berbagai macam peristiwa dalam pendidikan yang semakin merendahkan 

harkat dan derajat manusia. Hancurnya nilai-nilai moral, berkurangnya rasa 

solidaritas telah terjadi di dalam lembaga pendidikan kita. Sehingga pendidikan 

karakter semakin mendesak untuk diterapkan dalam lembaga pendidikan, meskipun 

dasar pendidikan karakter adalah keluarga. Pembentukan karakter siswa di sekolah 

bertumpu pada kurikulum. Pengembangan nilai dalam karakter di sekolah melalui 

kegiatan-kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk meningkatkan mutu 

akademik dan non akademik peserta didik. Sekolah memiliki berbagai model untuk 

mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter pada peserta didik salah satunya melalui 

kegiatan intrakurikuler. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) untuk menjelaskan model nilai-nilai 

pendidikan karakter di MTs Ma’arif Klego Ponorogo ? (2) untuk menjelaskan 

implikasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler terhadap 

karakter siswa di MTs Ma’arif Klego Ponorogo ?. Penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari 

sasaran penelitian yang disebut informan atau responden melalui instrument 

pengumpulan data seperti metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskripsi. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) Model nilai-nilai pendidikan 

karakter di MTs Ma’arif Klego Ponorogo melalui kegiatan intrakurikuler yaitu tartil 

qur’an, shalat dhuha, baca qur’an, dan muhadharah. Selain itu juga menerapkan 

5S(senyum, sapa, salam, sopan dan santun), dengan menggunakan model 

pembiasaan, keteladanan, dan pembinaan yang dilakukan setiap hari. 2) Implikasi 

nilai-nilai pendidikan karakter  melalui kegiatan intrakurikuler terhadap karakter 

siswa di MTs Ma’arif Klego Ponorogo yang sebelumnya masih memiliki karakter 

yang kurang baik setelah mengikuti kegiatan intrakurikuler maka siswa-siswi MTs 

Ma’arif Klego Ponorogo memiliki nilai karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab dimasa sekarang ataupun masa 

yang akan datang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha membimbing anak ke arah kedewasaan sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Ada kalanya guru harus menunjukkan jalan, menyuruh 

anak, mengatakan kepada mereka apa yang harus dilakukan dan bila perlu 

melarang mereka melakukan sesuatu yang menyimpang atau merugikan. 

Pendidikan adalah usaha membina dan membentuk pribadi siswa agar bertakwa 

kepada Allah SWT, cinta kepada orang tua, sesama umat, dan tanah airnya 

sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT. 

Pendidikan diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan, yang 

dilakukan seseorang secara terus menerus kepada anak didik hingga tercapainya 

tujuan pendidikan. Menurut Undang–undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 

Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.1 

                                                           
1 Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung : 

Pustaka Setia, 2013), 2-3. 
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Dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang handal, berwatak, 

cerdas, dan kompetitif tidak hanya pembentukan kompetensi yang ditonjolkan, 

tetapi pembentukan karakter juga dibutuhkan. Pembentukan karakter dapat 

dilakukan secara terus menerus secara rutin, sehingga dapat dilakukan secara 

terintegrasi dengan pembentukan kompetensi. Faktor-faktor pembentuk perilaku 

antara lain, faktor internal misalnya instink biologis, kebutuhan psikologis (rasa 

aman, penghargaan, penerimaan, dan aktualisasi diri), dan kebutuhan pemikiran, 

serta faktor eksternal, misalnya lingkungan keluarga, sosial, dan pendidikan. 

Karakter tidak sekali terbentuk lalu tertutup, tetapi terbuka bagi semua bentuk 

perbaikan, pengembangan, dan penyempurnaan.2 

Karakter yang baik adalah sesuatu yang kita inginkan bagi anak-anak kita. 

Sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Lickona, bahwa filosof Yunani 

Aristoteles mendefinisikan karakter yang baik sebagai hidup dengan tingkah laku 

yang benar, tingkah laku benar dalam hal berhubungan dengan orang lain dan 

berhubungan dengan diri sendiri.3 

Ada beberapa alasan mendasar yang melatarbelakangi pentingnya 

pembangunan karakter bangsa, baik secara filosofis, ideologis, normatib, historis 

maupun sosiokultural. Karakter menurut  Pusat Bahasa Depdiknas adalah 

“bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

                                                           
2 Daryanto dan Suryati Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta: 

Gava Media, 2013), 7. 
3 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar 

dan Baik, (Bandung: Nusa Media, 2014), 71-72. 
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temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, 

bersifat, bertabiat, dan berwatak. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman 

nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.4 

Membicarakan tentang karakter merupakan hal yang sangat penting dan 

mendasar. Karakter adalah mustika hidup yang membedakan manusia dengan 

binatang. Orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun sosial 

ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Mengingat 

begitu pentingnya karakter, maka pendidikan memiliki tanggung jawab untuk 

menanamkannya melalui berbagai proses dalam pendidikan. Penguatan 

pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi 

krisis moral yang sedang terjadi di negara kita. Krisis itu antara lain berupa 

meningkatnya pergaulan seks bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan 

remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, 

penyalah gunaan obat-obatan, pornografi, perkosaan, perampasan, dan perusakan 

milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat 

teratasi secara tuntas.5 

Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari 

pendidikan karakter adalah di keluarga. Pembentukan karakter siswa di sekolah 

bertumpu pada kurikulum. Kegagalan pendidikan dalam membentuk manusia 

                                                           
4 Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 33 
5 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 1-2. 
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berkarakter baik salah satunya karena kurang adanya keseimbangan 

pengembangan antara programmed curriculum dengan hidden curriculum. Dalam 

perspektif ini, upaya membangun karakter peserta didik untuk mereduksi problem 

sosial, seperti korupsi, terorisme, ketidakjujuran, tawuran pelajar, dan pornoaksi 

lebih didasar pada kurikulum tersembunyi. Jika sekedar berdasar kurikulum 

resmi, relatif akan mengulang kegagalan Orde Baru dalam membentuk manusia 

Pancasila melalui indoktrinasi. Pada konteks sekarang, pembelajaran soal korupsi 

pada siswa tak cukup lewat pemberian pengertian, keburukan, dan pencegahan 

melalui kurikulum resmi.Kurikulum resmi sekedar menekankan pada aspek 

kognitif ketimbang afektif.6 

Peranan guru di sekolah tidak lagi terbatas untuk memberikan 

pembelajaran, tetapi juga harus memikul tanggung jawab yang lebih banyak, 

yaitu bekerjasama dengan pengelola pendidikan lainnya didalam lingkungan 

sekolah maupun masyarakat.7 Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah mencakup semua kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi, dan office boy 

ketika berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah. 

Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat antar anggota sekolah 

saling berinteraksi. Interaksi tersebut terikat oleh berbagai aturan, norma, moral, 

                                                           
6Prawidya Lestari dan Sukanti, “Membangun Karakter Siswa Melalui Kegiatan Intrakurikuler 

Ekstrakurikuler, Dan Hidden curriculum” Penelitian, 1 (Februari, 2016), 74. 
7Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2013), 72. 
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serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, 

keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian 

lingkungan, rasa kebangsaan, tanggung jawab, dan rasa memiliki merupakan 

nilai-nilai yang dikembangkan dalam sekolah.8 

Demikian juga halnya dengan kegiatan intrakurikuler atau kegiatan 

ekstakurikuler perlu dikembangkan melalui proses pembiasaan dan penguatan 

dalam rangka pengembangan karakter. Kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler yang selama ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu 

media potensial untuk pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik 

peserta didik. Perlu diingat, secara psikologis dan sosial kultur proses 

pembentukan karakter dalam diri manusia merupakan fungsi dari seluruh potensi 

individu yakni melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Sementara, 

kegiatan siswa disekolah yang meliputi intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan 

kurikulum tersembunyi dapat melatih ketiga aspek kecerdasan tersebut dan 

mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya dalam membangun karakter 

siswa. Pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dapat dilakukan 

melalui kegiatan pengembangan diri (intrakurikuler)  seperti kegiatan rutin, 

kegiatan spontan, keteladan, pengondisian.9  Mewujudkan  tujuan  pendidikan 

karakter di  atas  yaitu  agar  anak  mempunyai  sifat  terpuji,  tidaklah  mungkin  

dengan  penjelasan  pengertian saja, akan tetapi perlu membiasakannya untuk 

                                                           
8 Wiyani, Konsep Praktik dan Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 100-101. 
9Ibid., 104. 
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melakukan yang terbaik dan  diharapkan nantinya  akan  mempunyai sifat-sifat 

terpuji dan  bisa  menjauhi  sifat yang tercela serta melaksanakan segala perintah 

Allah dan menjauhi segala larangan Allah.  

Melihat pentingnya nilai-nilai pendidikan karakter dalam mendidik siswa, 

sekolah mempunyai cara untuk mengembangkan atau menanamkannya dengan 

salah satu cara yakni mengikuti kegiatan intrakulikuler, yang dilaksanakan 

dengan berbagai model seperti shalat Dhuha, baca Qur’an, muhadhoroh dan tartil 

Qur’an, yang dirancang oleh pihak sekolah dikoordinatori oleh kepala sekolah 

dan para guru. Berbeda dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan diluar 

jam pelajaran dan bersifat tidak wajib. Kegiatan intrakurikuler ini bersifat wajib 

bagi seluruh siswa dan siswi di MTs Ma’arif Klego Ponorogo. Bagi siswa dan 

siswi yang tidak mengikuti kegiatan intrakurikuler dengan sengaja, maka akan 

mendapatkan sanksi yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Berkaitan dengan 

itu, maka nampaknya nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan 

intrakurikuler di MTs Ma’arif Klego Ponorogo layak untuk dikaji lebih dalam. 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 3 April 2018, bahwa 

peneliti menemukan tentang nilai-nilai pendidikan karakter di MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo bahwa, masih ada siswa yang kurang memiliki nilai karakter baik, 

seperti membuang sampah sembarangan, tidak mematuhi tata tertib sekolah, 

kurangnya kedisiplinan dalam beribadah, dan masih banyak lagi yang harus 

diperbaiki nilai karakter dalam diri siswa-siswi di MTs Ma’arif Klego Ponorogo. 

Sekolah memiliki berbagai model untuk mengubah nilai-nilai karakter dalam diri 
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siswa dengan melalui kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan setiap hari. Salah 

satunya shalat Dhuha berjamaah. Semua peserta didik di MTs Ma’arif Klego 

diwajibkan untuk mengikuti shalat Dhuha berjamaah yang dilakukan sebelum 

pembelajaran. Menurut kepala sekolah MTs Ma’arif Klego, shalat dhuha tersebut 

dilakukan agar peserta didik membiasakan diri untuk selalu beribadah kepada 

Allah serta melatih dari perbuatan tercela. Pelaksanaan shalat Dhuha tersebut juga 

didampingi oleh guru yang terjadwal. Jadi ketika siswa tidak mengikuti shalat 

Dhuha dengan sengaja, maka akan diberi sanksi. Dengan adanya shalat Dhuha 

berjamaah, guru dapat mengamati dan menilai tingkah laku para siswa bagaimana 

ketika peserta didik berada didalam masjid. Ketika sudah dilatih setiap hari untuk 

melakukan shalat Dhuha, maka saat ia tidak melakukan shalat Dhuha, akan 

merasa kurang dalam kegiatan sehari-harinya. Dengan dibiasakan shalat Dhuha, 

maka nilai religius siswa akan berkembang.10 

Dari gambaran di atas, ditemukan fenomena yang menarik ketika kegiatan 

shalat Dhuha berjamaah. Peneliti tertarik untuk lebih dalam lagi terkait dengan 

nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler.Maka dari itu 

penulis melakukan penelitian dengan judul “NILAI-NILAI PENDIDIKAN 

KARAKTER MELALUI KEGIATAN INTRAKURIKULER DI MTs MA’ARIF 

KLEGO PONOROGO”. 

 

                                                           
10 Hasil wawancara dengan kepala MTs Ma’arif Klego Ponorogo pada tanggal 3 April 2018 

pada pukul 09:30 WIB di kantor MTs Ma’arif Klego Ponorogo.  
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B. Fokus Masalah  

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka 

penelitian ini difokuskan pada nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan 

intrakurikuler di MTs Ma’arif Klego Ponorogo meliputi model pendidikan 

karakter, implikasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler 

di MTs Ma’arif Klego Ponorogo.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pendidikan karakter di MTs Ma’arif Klego Ponorogo? 

2. Bagaimana implikasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan 

intrakurikuler terhadap karakter siswa di MTs Ma’arif Klego Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti memiliki tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Untuk menjelaskan model pendidikan karakter di MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan implikasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan 

intrakurikuler terhadap karakter siswa di MTs Ma’arif Klego Ponorogo. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja 

yang membacanya, baik dari kalangan akademisi maupun kalangan umum. 

Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teorietis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam 

rangka mengembangkan wawasan Ilmu Pendidikan khususnya mengenai 

pendidikan karakter. 

2.  Secara Praktis 

a. Bagi penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengalaman dan 

pengetahuan secara langsung tentang pendidikan karakter dalam kegiatan 

intrakurikuler. 

b. Bagi Satuan Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana 

sekaligus inspirasi dalam program pemerhatian terhadap kegiatan 

intrakurikuler. 

c. Bagi Pendidik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

mendidik dan senantiasa berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai 

teladan bagi peserta didik. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk dapat mendapatkan uraian yang jelas dari pemaparan karya ilmiah 

ini, penulis menyusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi enam bab 

yang didalamnya menjadi beberapa sub bab sebagai berikut: 

BAB I :  Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan pola dasar 

dari keseluruhan yang saling berhubungan dari yang 

menggambarkan secara umum kajian ini, yang isinya terdiri dari 

latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, 

rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, 

tujuan dan kegunaan penelitian yang mengutarakan alasan 

pentingnya penelitian ini dilakukan, tinjauan pustaka yang 

menjadikan alasan penelitian ini belum pernah dilakukan, 

kerangka teori.  

BAB II  :  Pada bab ini berisi tentang kajian teori dan telaah hasil terdahulu 

yang digunakan untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter 

melalui kegiatan intrakurikuler.  

BAB III :  Pada bab ini berisi membahas tentang metode penelitian metode 

penelitian sebagai alat analisis yang digunakan untuk melakukan 

penelitian, serta sistematika pembahasan untuk memudahkan 

pengecekan bagian-bagian penelitian. 
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BAB IV :  Pada bab ini berisi tentang gambaran umum tentang profil MTs 

Ma’arif Klego Ponorogo dan menjelaskan program kerja, mengani 

dalam menghadapi dan mengatasi pendidikan karakter siswa. 

BAB V :  Pada bab ini berisi tentang analisis data kualitas yang berfungsi 

untuk menganalisis data tentang nilai-nilai pendidikan karakter di 

MTs Ma’arif Klego Ponorogo.  

BAB VI :  Pada bab ini berisi penutup yang merupakan bab terakhir. Yang di 

dalamnya berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu  

Berdasarkan penemuan telaah pustaka terdahulu, peneliti menemukan  

judul yang terkait dengan nilai-nilai pendidikan karakter siswa melalui kegiatan 

intrakurikuler yakni: 

1. Sugeng Widodo, 2012, dalam penelitiannya yang berjudul “Aktualisasi Nilai 

Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Halaqah di SMPIT Darut Taqwa 

Jenangan Ponorogo” dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa 1) latar belakang dari kegiatan halaqah dalam tinjauan pendidikan 

karakter adalah diawali dari nilai keluhuran yang bertujuan untuk mencetak 

generasi-genarsi muslim yang berkualitas dari segi keilmuannya dan 

mengaplikasikan keilmuan tersebut. Dengan kata lain yaitu mempunyai 

kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Untuk keilmuan yang luas, 

penghayatan terhadap ilmu tersebut, sekaligus pengaplikasiannya, khususnya 

ilmu agama. Sehingga peserta didik SMPIT Darut Taqwa mampu menjaga 

diri dari arus globalisasi yang serba modern. 2) bentuk bentuk dari kegiatan 

halaqah dalam tinjauan pendidikan karakter ini adalah tilawah yang 

menandakan karakter religius, mutaba’ah dengan terbuka yang menandakan 

karakter jujur dan juga karakter bersahabat/komukatif, diskusi dengan 

memberikan kesempatan teman untuk berpendapat tanpa memaksakan. 

12 
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Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah 1) apa latar belakang 

kegiatan halaqah SMPIT Darut Taqwa Jenangan Ponorogo dalam tinjauan 

pendidikan karakter ? 2) bagaimana bentuk-bentuk kegiatan peserta didik 

ketika halaqah di SMPIT Darut Taqwa Jenangan Ponorogo dalam tinjauan 

pendidikan karakter ?. Tujuan penelitian tersebut adalah : 1) untuk 

mengetahui latar belakang kegiatan halaqah SMPIT Darut Taqwa Jenangan 

Ponorogo dalam tinjauan pendidikan karakter. 2) untuk mengetahui bentuk-

bentuk kegiatan peserta didik ketika halaqah di SMPIT Darut Taqwa 

Jenangan Ponorogo dalam tinjauan pendidikan karakter ?.  

2. Marliya Sholehah, 2013, dalam penelitiannya yang berjudul “Penanaman 

Karakter pada Siswa di MAN Wonokromo Bantul Yogyakarta” dalam 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) pelaksanaan proses 

pendidikan karakter di MAN Wonokromo Bantul dilakukan dengan 

menggunakan berbagai macam kaidah, yaitu kaidah kebertahapan, 

kesinambungan, momentum, motivasi intrinsik, dan kaidah pembimbing. 2) 

hasil yang dicapai adalah kedisiplinan warga madrasah meningkat cukup 

pesat, religiulitas madrasah juga semakin membaik, kejujuran peserta didik 

mulai terlihat dengan tidak adanya kasus pencurian helm dan barang berharga 

lainnya, serta prestasi peserta didik dari tahun ketahun mengalami kenaikan 

cukup tinggi.  Rumusan masalah dari penelitian terbut adalah : 1) bagaimana 

proses penanaman karakter siswa di MAN Wonokromo Bantul ? 2) 

bagaimanakah hasil yang dicapai dalam proses penanaman karakter di MAN 
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Wonokromo Bantul ? 3) faktor apa saja yang menjadi pendukung dan 

penghambat serta solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut 

dalam proses penanaman pendidikan karakter pada siswa di MAN 

Wonokromo Bantul ?. Tujuan penelitian tersebut adalah 1) untuk mengetahui 

bagaimana proses penanaman karakter siswa di MAN Wonokromo Bantul. 2) 

untuk mengetahui bagaimanakah hasil yang dicapai dalam proses penanaman 

karakter di MAN Wonokromo Bantul. 3) untuk mengetahui faktor apa saja 

yang menjadi pendukung dan penghambat serta solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi hambatan tersebut dalam proses penanaman pendidikan karakter 

pada siswa di MAN Wonokromo Bantul.  

3. Abdurrahman Aziz, 2013, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi 

Pendidikan Karakter Nilai-Nilai Religius di SMP Ma’arif 2 Ponorogo” dalam 

penelitiannya disimpulkan bahwa implementasi nilai religius tersebut dibagi 

menjadi empat bagian, yaitu 1) pengintegrasian pendidikan karakter nilai-nilai 

religius ke dalam proses pembelajaran. 2) melalui kegiatan pengembangan 

diri bersifat spontan. 3) melalui kegiatan pengembangan diri bersifat 

pembiasaan, melalui kegiatan pengembangan diri bersifat rutin sekolah.  

4. Wahyu Sri Wilujeng, 2016, dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi 

Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Keagamaan di SD Ummu Aiman 

Lawang” dalam penelitiannya disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

keagamaan sebagai penanaman pendidikan karakter yaitu melalui kegiatan 

rutin seperti do’a berjamaan ketika mulai pembelajaran, shalat berjama’ah 
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dhuha maupun dhuhur, kegiatan PHBI seperti mauled nabi Muhammad SAW, 

isra’ mi’raj, pondok ramadhan serta pesantren kilat. Rumusan masalah dalam 

penelitian tersebut adalah : 1) bagaimana pelaksanaan penanaman pendidikan 

karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di SD Ummu Aiman ? 2) apa saja 

yang dihadapi dalam penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan 

keagamaan siswa di SD Ummu Aiman ? 3) bagaimana solusi yang digunakan 

untuk mengatasi hambatan dalam menanamkan pendidikan karakter siswa 

melalui kegiatan keagamaan di SD Ummu Aiman ?. Tujuan penelitian 

tersebut adalah : 1) untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanaman 

pendidikan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di SD Ummu Aiman. 

2) untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi dalam penanaman 

pendidikan karakter melalui kegiatan keagamaan siswa di SD Ummu Aiman. 

3) untuk mendeskripsikan solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan 

dalam menanamkan pendidikan karakter siswa melalui kegiatan keagamaan di 

SD Ummu Aiman.  

Sementara fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada model 

pendidikan karakter dan implikasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan 

intrakurikuler terhadap karakter siswa di MTs Ma’arif Klego kabupaten 

Ponorogo. 
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B. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata karakter berarti sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang 

lain, atau bermakna bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak.11 Sedangkan menurut 

Tadkirotun Musfiroh karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skill).12 

Sebuah bangsa adalah kumpulan dari tata nilai (values). Sendi-sendi 

yang menopang sebuah bangsa umumnya adalah berupa karakter dan 

mentalitas rakyatnya yang menjadi pondasi yang kukuh dari tata nilai bangsa 

tersebut.Keruntuhan sebuah bangsa umumnya ditandai dengan semakin 

lunturnya nilai-nilai bangsa tersebut, dimana pendidikan pun ikut terpuruk. 

Dengan demikian, maka pembangunan karakter bangsa menyangkut : a) 

Pengembangan karakter bangsa berorientasi keunggulan dan berdaya asing. b) 

Pembentukan masyarakat madani yang memiliki kepekaan dalam 

melaksanakan fungsinya sebagai sebuah bangsa. c) Peningkatan kapasitas 

pengetahuan yang menciptakan masyarakat berbudaya pengetahuan. d) 

                                                           
11 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hal 2. 
12Ibid., 2 
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Kesamaan visi untuk membangun bangsa yang bersatu di tengah 

kemajemukan, dimana visi tersebut merupakan visi masa depan lebih baik.13 

Pembangunan karakter bangsa tersebut menuntut peran penting 

generasi muda yaitu peserta didik. Peran tersebut akan diemban dengan baik 

jika guru mampu mendukung dan memberikan arahan serta pembimbingan 

yang tepat bagi peserta didik. Guru harus mentransformasi kekinian peserta 

didik menuju suasana masa depan yang lebih baik, lebih berbudaya sekaligus 

mampu membangun karakter bangsa yang modern. Profesionalisme guru 

tidak hanya ditentukan pada saat ini, namun juga dimasa depan ketika peserta 

didik terjun dan menjadi bagian dari masyarakat yang memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan karakter bangsa.14 

Pendidikan karakter memiliki peran penting untuk membangun 

karakter seseorang. Bukan saja saat ini, sejak 2500 tahun yang lalu, Socrates 

telah berkata bahwa tujuan paling mendasar dari pendidikan adalah untuk 

membuat seseorang menjadi good and smart. Dalam sejarah islam, sekitar 

1500 tahun yang lalu nabi Muhammad SAW, juga menegaskan bahwa misi 

utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan 

pembentukan karakter yang baik (good character) dimana ajaran pertamanya 

adalah kejujuran serta bagaimana dapat membangun karakter yang baik 

tersebut, maka saat itu pula telah diajar bahwa manusia harus senantiasa 

                                                           
13  Donni Juni Priansa, Kinerja dan Keprofesianalisme Guru, (Bandung: Alfabeta, 2014),  81. 
14Ibid., 81 
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mampu belajar (iqra’) atau belajar dari ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-

ayat yang tidak tertulis. Berikutnya ribuan tahun setelah itu, rumusan tujuan 

utama pendidikan tetap pada wilayah serupa, yakni pembentukan kepribadian 

manusia yang baik. (Harjali)15 

Suprapto menjelaskan bahwa pendidikan karakter memiliki makna 

lebih tinggi daripada pendidikan moral karena bukan sekedar mengajarkan 

mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter 

menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik sehingga siswa didik 

menjadi paham, mampu merasakan, dan mau melakukan hal baik.16 

Pendidikan karakter mengembangkan jiwa yang ada dalam hidup anak, sejak 

kecil sampai masa dewasa.17 

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai 

karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, 

kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama 

manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan kamil.18 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

                                                           
15 Harjali, Hajali, “Pendidikan Karakter Sebuah Usaha Penanaman Kebaikan”, Cendekia,2 

(Desember,2012), 191. Diakses pada tanggal 22 Mei 2018. 
16 Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi  (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 257. 
17 Anwar Hafid, Jafar Ahiri, dan Pendais Haq, Konsep Dasar Ilmu Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2013),  115. 
18 Nur Isna Aunilah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah, (Jogjakarta: 

Laksana, 2011), 18-19.  
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pembentukan karakter dan etika mulia murid secara utuh, terpadu dan 

berimbang sesuai standar kompetensi lulusan.19 

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pendidikan karakter adalah 

pendidikan akhlak yang menyentuh ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.Pendidikan karakter harus diterapkan kepada siswa sejak usia 

kanak-kanak karena pada usia itu sangat menentukan kemampuan anak dalam 

mengembangkan potensinya. Tujuan pendidikan karakter yang berkaitan 

dengan pembentukan mental dan sikap anak didik dikelola dengan 

menanamkan nilai-nilai religius dan nilai tradisional yang positif. Nilai itu 

perlu ditanamkan dengan intensitas yang sama pada semua mata pelajaran.20 

Pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah/madrasah, yaitu nilai-nilai yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbol-simbol yang dipraktekkan 

oleh semua warga sekolah/madrasah, dan masyarakat sekitarnya.21 

Nilai-nilai karakter terdapat 18 yaitu, religius, jujur, toleransi, disiplin, 

kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung 

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

sangat signifikan dan terekam lebih dalam. Individu yang berkarakter baik 

                                                           
19 M. Mahbubi, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 42. 
20 Hamdani Hamid dan Beni Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 38-39. 
21 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013),9 
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atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik 

terhadap Tuhan, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan bernegara serta 

dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi 

(pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan motivasinya 

(perasaannya).22 

Dengan demikian, pendidikan karakter yang bertujuan membentuk 

insan kamil tolak ukur utamanya adalah nilai yang bersumber dari agama, 

kemudian diambil dari budaya local, dan dipadukan sebagai kurikulum 

berbasis karakter.Artinya nilai-nilai yang terwujud pada akhlak manusia 

disepakati sebagai karakter, jadi berbasis karakter berarti bersumber pada 

semua nilai yang diterima oleh masyarakat dan sudah merupakan tradisi dan 

kebudayaan.23 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai model. Model 

tersebut antara lain : 

a. Pembiasaan  

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan 

sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan itu adalah sesuatu 

yang diamalkan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang 

istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi 

                                                           
22Ibid., 31. 
23Ibid., 42. 
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kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kekuatan itu dapat 

dipergunakan untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan dan 

aktivitas lainnya. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, pembiasaan 

peserta didik untuk berperilaku baik perlu ditunjang oleh keteladanan guru 

dan kepala sekolah. Oleh karena itu, pada hakikatnya metode atau model 

pembiasaan dalam pendidikan karakter keteladanan. Di sana ada 

pembiasaan ada keteladanan, dan sebaliknya di sana ada keteladanan ada 

pembiasaan yang nantinya akan membentuk karakter. 

b. Keteladanan  

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan, terutama dalam pendidikan karakter yang sangat 

berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Dalam pendidikan 

karakter pribadi guru akan menjadi teladan, diteladani, atau keteladanan 

bagi peserta didik. Oleh karena itu dalam mengefektifkan dan 

menyukseskan pendidikan karakter di sekolah, setiap guru dituntut untuk 

memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi ini 

akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi 

lainnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai 

pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia 

menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan karakter dan 

perbaikan kualitas pribadi peserta didik. 
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c. Pembinaan disiplin peserta didik 

Dalam rangka menyukseskan pendidikan karakter, guru harus 

mampu menumbuhkaan disiplin peserta didik, terutama disiplin diri (self 

discipline). Guru harus mampu membantu peserta didik mengembangkan 

pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan 

aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Untuk mendisiplinkan 

peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional, yakni sikap demokratis, sehingga peraturan disiplin 

perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh dan untuk peserta 

didik, sedangkan guru tut wuri handayani. Diantara pembiasaan yang bisa 

dilakukan di sekolah adalah disiplin dan mematuhi peraturan sekolah, 

terbiasa senyum ramah pada orang, dan kebiasan-kebiasaan lain yang 

menjadi aktivitas sehari-hari.Jadi jika ingin membiasakan siswa kita taat 

aturan maka kita pertama harus lebih dulu taat aturan. 

d. CLT (Contextual Teaching and Learning) 

Pembelajaran kontekstual yang sering disingkat CTL merupakan 

salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

mengefektifkan dan menyukseskan pendidikan karakter di sekolah. 

Dengan kata lain CTL dapat dikembangkan menjadi salah satu model 

pembelajaran berkarakter, karena dalam pelaksanaannya lebih 

menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia 

kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga peserta didik mampu 
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menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam 

kehidupan sehari-hari. Melalui proses penerapan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari, peserta didik akan merasakan pentingnya belajar, 

dan mereka akan memperoleh makna yang mendalam terhadap apa yang 

dipelajarinya. Dalam pembelajaran kontekstual tugas, guru adalah 

memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik dengan 

menyediakan berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai, serta 

menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya seriap 

karakter peserta didik. Guru bukan hanya menyampaikan materi 

pembelajaran yang berupa hafalan, tetapi mengatur lingkungan dan 

strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar. 

Lingkungan belajar yang kondusif sangat penting dan sangat menunjang 

pembalajaran konstektual berkarakter, serta keberhasilan pembelajaran 

secara keseluruhan. 

e. Bermain peran 

Hampir dalam setiap pembelajaran, guru dan peserta didik sering 

dihadapkan pada berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan mata 

peajaran maupun menyangkut dalam hubungan sosial.  Guru kreatif 

senantiasa mencari pendekatan-pendekatan baru dalam memecahkan 

masalah, tidak terpaku pada cara tertentu yang monoton, melainkan 

memilih variasi lain yang tepat. Bermain peran merupakan salah satu 

alternative yang dapat ditempuh. Melalui bermain peran, para peserta 
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didik mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan antar manusia dengan 

cara memperagakannya dan mendiskusikannya sehingga secara bersama-

sama para peserta didik dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-

sikap, nilai-nilai, dan berbagai strategi pemecahan masalah. Sebagai suatu 

model pembelajaran berkarakter, bermain peran berakar pada dimensi 

pribadi dan soail.  Dari dimensi pribadi model ini berusaha membantu 

para peserta didik menemukan makna dari lingkungan sosial yang 

bermanfaat bagi dirinya. Dalam hal itu, melalui model ini para peserta 

didik diajak untuk belajar memecahkan masalah-masalah pribadi yang 

sedang dihadapinya dengan bantuan kelompok sosial yang beranggotakan 

teman-teman sekelas. Dari dimensi sosial, model ini memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sana dalam menganalisis 

situasi-situasi sosial, terutama masalah yang menyangkut hubungan antar 

pribadi peserta didik. Pemecahan masalah tersebut dilakukan secara 

demokratis. 

f. Pembelajaran partisipan 

Pembelajaran partisipan sering juga diartikan sebagai keterlibatan 

peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Pembelajaran karakter melalui partisipan menuntut guru berperan sebagai 

fasilitator dengan memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik, 
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sehingga membantu peserta didik dalam menemukan dirinya, membentuk 

kompetensi dan karakter pribadinya.24 

 

2. Kegiatan Intrakurikuler 

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah 

yang sudah terstruktur, jelas dan terjadwal dengan sistemik yang merupakan 

program utama dalam proses mendidik siswa. Penguasaan metode 

pembelajaran merupakan salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki 

seorang guru. Pemilihan metode pembelajaran juga harus melihat karakteristik 

siswa dan meteri yang akan diajarkan didalam proses pembelajaran di kelas. 

Kegiatan intrakurikuler ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap 

mata pelajaran atau bidang studi yang tergolong inti mapun khusus.25 Berbeda 

dengan kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan penyalur minat dan bakat 

anak didik. Kegiatan ekstrakurikuler diisi dengan kegiatan olah raga seperti 

bola voli, bola basket, pencak silat, dan yang lainnya disesuaikan dengan 

minat dan bakat siswa. Begitu juga dengan bidang-bidang lain, seperti bidang 

seni, lukis, tari. Keseluruhan bidang ditujukan sebagai wahana untuk 

memperluas wawasan serta membangun nilai dan sikap positif siswa.26 

                                                           
24 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 165-190.  
25Febra Anjar Kusuma, etal, “Pembinaan Semangat Nasionalisme Siswa Melalui Kegiatan 

Inrakurikuler dan Ekstrakurikuler” Studi Sosial, 4 (2015), 7. 
26http://www.tendikpedia.com/2017/01/perbedaan -kegiatan-intrakulikuler.html/ diakses pada 

tanggal 17 Januari 2018 jam 10:13.  

http://www.tendikpedia.com/2017/01/perbedaan%20-kegiatan-intrakulikuler.html/
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Kegiatan kurikuler efektif per minggu dimungkinkan untuk 

dilaksanakan dalam lima hari atau enam hari kerja sesuai dengan kebutuhan 

sekolah setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan. Kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan dengan berpusat pada peserta didik, yaitu 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM).27 

Berdasarkan pengamatan dari peneliti bahwa di MTs Ma’arif Klego 

terdapat beberapa serangkaian kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan 

setiap hari, yaitu sebagai berikut:  

a. Pembiasaan baca Al-Qur’an 

Al-qur’an adalah firman Allah atau kalam Allah, bukan perkataan 

malaikat jibril (ia hanya penyampai wahyu dari Allah), bukan sabda nabi 

(beliau hanya menerima wahyu Al-qur’an dari Allah), dan bukan perkataan 

manusia biasa, mereka hanya kewajiban untuk melaksanakannya. Al-

qur’an hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan 

kepada nabi-nabi sebelumnya. Al-qur’an sebagai mukjizat, maka tidak 

seorang-pun dalam sejarah sejak awal turunnya sampai era modern dari 

masa ke masa yang yang mampu menandinginya, baik secara perseorangan 

maupun secara kelompok sekalipun mereka ahli sastra bahasa sekalipun 

ayat atau surah yang pendek. Membacanya dicatat sebagai amal ibadah.28 

                                                           
27 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset, 2014), 173. 
28 Abdul Majid Khon, Pratikum Qira’at (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 2.  
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Membaca Al-qur’an merupakan pekerjaan yang utama, yang 

mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan 

membaca bacaan yang lain. Sesuai dengan arti Al-Qur’an secara etimologi 

adalah bacaan, karena Al-Qur’an diturunkan memang untuk dibaca. 

Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur’an, 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Menjadi manusia yang baik 

2) Mendapatkan kenikmatan tersendiri. 

3) Derajat yang tinggi. 

4) Bersama para malaikat. 

5) Syafaat Al-Qur’an. 

6) Kebaikan membaca Al-Qur’an. 

7) Keberkahan Al-Qur’an.29 

Pembiasaan baca Al-Qur’an ini dilaksanakan setiap hari sebelum 

proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini peserta didik di dampingi 

oleh pendidik atau anggota OSIS untuk membaca Al-Qur’an bersama. 

Yang bertujuan ketika lulus nanti para peserta didik bisa hafal minimal jus 

am’ma dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Shalat Dhuha  

Dhuha berarti waktu naiknya matahari di siang hari. Sehingga shalat 

pada saat itu dinamakan shalat Dhuha. Shalat ini disyariatkan dan 

                                                           
29Ibid., 55-59. 
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dianjurkan, mengingat manfaat dan keutamaannya yang sangat besar. 

Dalam beberapa hadis, nabi berwasiat agar menjalankan shalat ini, 

diantaranya hadis narasi Abu Hurairah “kekasihku Rasulullah mewariskan 

tiga hal kepadaku yang belum pernah aku tinggalkan yaitu: tidak tidur 

kecuali setelah witir, tidak meninggalkan dua rakaat shalat Dhuha, sebab ia 

adalah shalat orang-orang kembali (al-awwabin) dan berpuasa tiga hari hari 

setiap bulan.30 

Shalat Dhuha termasuk salah satu shalat sunnah, waktu 

mengerjakannya sejak matahari terangkat satu tombak sampai 

tenggelamnya matahari. Akan tetapi yang paling afdhal dilakukan pada 

seperempat siang. Jumlah minimal rakaat pada shalat Dhuha adalah dua 

raka’at dan maksimal delapan raka’at.31 

Dalam hal ini peserta didik di MTs Ma’arif Klego Ponorogo dituntut 

untuk selalu melaksanakan shalat Dhuha berjamaah yang dilaksaksanakan 

setiap hari pada pukul 07.00 sebelum melakukan pembelajaran dimulai dan 

sebelum membaca Al-Qur’an. 

c. Tartil Qur’an 

Tartil adalah perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa, dengan bacaan 

yang baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya sebagaimana 

                                                           
30 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh ibadah, (Jakarta: 

Amzah, 2009), 332. 
31  Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Fikih Shalat Empat Madzah, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2011), 

hal 287. 
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yang dijelaskan dalam ilmu Tajwid. Makhraj al-huruf artinya membaca 

huruf-hurufnya sesuai dengan tempat keluarnya seperti tenggorokan, di 

tengah lidah, antara dua bibir, dan lain-lain32. Sesuai firman Allah Q.S Al-

Muzammil ayat 4 : 

ِِّل اْلقُْرآَن تَْرتِيال )  (٤أَْو ِزْد َعلَْيِه َوَرتِ
“Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.” 

Didalam MTs Ma'’rif Klego tersebut para peserta didik juga 

melaksanakan kegiatan Qartil qur’an setiap hari sabtu pada jam istirahat 

sekitar pukul 10.00. 

d. Muhadharah  

Muhadharah sering diartikan ssebagai kegiatan latihan pidato 

semata. Namun di MTs Ma’arif Klego Ponorogo kegiatan muhadharah 

dikembangkan menjadi beberapa hal yang lebih spesifik dalam 

mempersiapkan para peserta didik ketika kelak terjun di masyarakat. 

Banyak definisi yang dibuat untuk merumuskan pengertian dakwah 

yang intinya adalah mengajak manusia kejalan Allah agar mereka 

berbahagia di dunia dan di akhirat. Sebenarnya dakwah itu bisa dipahami 

sebagai materi, sebagai perbuatan, dan sebagai pengaruh. Dalam bahasa 

arab, da’wat atau da’watun bisa digunakan untuk arti: undangan, ajakan 

dan seruan yang kesemuanya menunjukkan adanya komunikasi antara dua 

pihak dan upaya mempengaruhi pihak lain. Dengan demikian dapat 

                                                           
32 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at, 41 
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dirumuskan bahwa dakwah ialah usaha mempengaruhi orang lain agar 

mereka bersikap dan tingkah laku seperti apa yang didakwahkan oleh  da’i. 

Setiap da’i dari agama apapun pasti berusaha mempengaruhi orang lain 

agar mereka bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan agama mereka.33 

Secara umum, dakwah adalah ajakan atau seruan kepada yang baik 

dan yang lebih baik. Dakwah mengandung ide tentang progresivitas, 

sebuah proses terus-menerus menuju kepada yang baik dan yang lebih baik 

dalam mewujudkan tujuan dakwah tersebut. Dengan begitu, dalam dakwah 

terdapat suatu ide dinamis, sesuatu yang terus menerus tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tuntunan ruang dan waktu.34 

Tujuan merupakan sesuatu yang hendak dicapai melalui tindakan, 

perbuatan atau usaha. Dalam kaitannya dengan dakwah, maka tujuan 

dakwah sebagiamana dikatakan oleh Ahmad Ghallusy adalah membimbing 

manusia untuk mencapai kebaikan dalam rangka merealisir kebahagiaan. 

Tujuan dakwah adalah tujuan diturunkan ajaran islam bagi umat manusia 

itu sendiri, yaitu untuk membuat manusia memiliki kualitas akidah, ibadah, 

serta akhlak yang tinggi 35 

Dalam hal ini, pihak pendidik di MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

dilaksaksanakan program muhadharah secara rutin setiap hari sabtu pagi. 

 

                                                           
33 Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah  (Malang: Madani Press, 2014), 26-27. 
34 Wahyu Illahi, Komusikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 14-17. 
35 Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Jakarta: Prenada Media, 2004), 60 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak 

dapat diteliti secara secara statistik atau cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara 

individu maupun kelompok.Penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya 

peneliti membiarkan permasalahan–permasalahan muncul dari kata atau 

dibiarkan terbuka untuk interpretasi.36 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan 

naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman 

tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pengertian ini 

hanya mempersoalkan dua aspek yaitu pendekatan penelitian yang digunakan 

adalah naturalistik sedang upaya dan tujuannya adalah memahami suatu 

fenomena dalam suatu konteks khusus.Hal itu berarti bahwa tidak seluruh 

                                                           
36 M. Junaidi dan Fauzan Al Mansur, Metodologi Penelitian Kualitatif( Jogjakarta: Ar Ruzz 

Media, 2012), 13.  

31 
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konteks dapatlah diteliti tetapi penelitian kualitatif itu harus dilakukan dalam 

suatu konteks yang khusus.37 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif lapangan.38 

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap 

apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Data tersebut mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, 

foto, video, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. 

Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya 

tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya 

dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian  ditelaah satu demi 

satu. Pertanyaan dengan kata tanyamengapa, alasan apa dan bagaimana 

terjadinya akan senantiasa dimanfaatkan oleh peneliti. Dengan demikian, 

peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian 

keadaanya.39 

                                                           
37 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

5-6. 
38Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta: Bina Ilmu, 

1993), 3. 
39 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 11. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler di MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo. 

 

2. Kehadiran Peneliti  

Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, yaitu pendekatan  kualitatif,  

maka  kehadiran  peneliti  di  lapangan  sangat  penting secara  optimal. Peneliti 

merupakan instrument kunci dalam menangkap makna sekaligus sebagai alat 

pengumpul data dari sumber yang diinginkan. Setiap kejadian merupakan sesuatu 

yang unik, berbeda dengan yang lain.  

 

3. Lokasi Penelitian. 

Lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti berada di MTs Ma’arif 

Klego Ponorogo, karena di MTs Ma’arif Klego memiliki daya tarik dalam 

pembiasaan kegiatan keagamaan yang setiap hari dilaksanakan dan pembentukan 

karakter siswa di sekolah tersebut dinilai efektif serta sangat mendukung dengan 

diadakannya pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler sebagai bahan 

penelitian yang sesuai dengan judul yang diambil. 

 

4. Data dan Sumber Data 
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a. Data  

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya 

dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Dalam penelitian kualitatif, 

data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, misalnya dokumen pribadi 

catatan lapangan, tindakan responden, dokumen dan lain-lain. Menurut 

Nasution dalam penelitian kualitatif diusahakan mengumpulkan data 

deskriptif yang banyak yang dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian, 

dikarenakan penelitian kualitatif tidak mengutamakan angka-angka dan 

statistik meskipun tidak menolak data kuantitatif.40 

b. Sumber Data 

Ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung 

dikumpulkan peneliti dari objek penelitian41. Data primer adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu lembaga secara langsung 

dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan 

yang dapat berupa interview, observasi. Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data  langsung  pada  subjek  sebagai  

                                                           
40Andi Praswoto, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian 

(Yogjakarta: Ar Ruzz Media, 2014), 43. 
41 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 9. 
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sumber  informasi  yang  dicari.42 Sumber data primer dicatat melalui 

catatan tertulis atau melalui perekaman vidio atau audiotapes, 

pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan dan bertanya.43 

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara yang 

terstruktur dan pengamatan lapangan dengan narasumber. Narasumber 

dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, Kepala 

Bidang Keagamaan, Guru PAI, serta beberapa siswa MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler di MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo. 

2) Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh 

melalui pihak lain atau  tidak diperoleh  secara langsung dari subjek 

penelitiannya.44 Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau 

data laporan yang tersedia.45 Sumber data sekunder meliputi sumber 

tertulis dan foto. Sumber data tertulis merupakan sumber data dalam 

bentuk  dokumen  resmi,  buku,  dan  arsip.  

                                                           
42 Syaifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), 91. 
43Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 
44Ibid., 9 
45 Syaifuddin Anwar,  Metode Penelitian, 91 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik penelitian yang dimaksud di sini adalah cara yang dipakai dalam 

mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi yaitu pengumpulan data dari sumber yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan sebagainya yang diperoleh dari 

sumber primer dan sumber sekunder.46 Adapun cara-cara pengumpulan data 

dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.47 Dari segi 

pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 

participant observation dan observasi non participant.Selain itu, dari segi 

instrumentasi yang digunakan, maka observasi terstruktur dan tidak 

terstruktur.48 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi tidak berperan 

serta (non participant observation) yaitu pengamat tidak ikut serta dalam 

kegiatan, peneliti hanya berperan mengamati kegiatan.49 

                                                           
46 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek, 236. 
47 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 

106. 
48Ibid., 106. 
49 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), 220.  
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Selama melakukan observasi, peneliti mencatat kejadian-kejadian 

yang dilihat dan yang berhubungan dengan fokus penelitian, catatan tersebut 

dinamakan catatan lapangan (field note). Catatan lapangan dalam penelitian 

ini bersifat deskriptif, berisi gambaran tentang latar belakang, orang, tindakan 

dan pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus 

penelitian. Pada metode ini, peneliti melakukan observasi tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler di MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo. 

b. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer), sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee), sebagai pemberi jawaban 

atas pertanyaan itu.50 Wawancara terdiri dari beberapa macam, sebagaimana 

dikemukakan oleh Guba dan Lincoln yaitu wawancara tim atau panel, 

wawancara tertutup dan wawancara terbuka,wawancara riwayat secara lisan 

serta wawancara terstuktur dan tidak terstruktur.51 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur, artinya peneliti menempatkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan disusun sebelumnya 

                                                           
50Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 127. 
51 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 188. 
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dan diadakan atas masalah dalam rancangan penelitian.52 Teknik wawancara 

ini digunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler di MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo. Adapun orang-orang yang akan dijadikan informan dalam 

penelitian ini yaitu, kepada kepala sekolah di MTs Ma’arif Klego Ponorogo, 

waka kurikulum di MTs Ma’arif Klego Ponorogo, pendidik di MTs Ma’arif 

Klego Ponorogo. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu teknik dengan mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkip, buku-buku agenda 

tentang suatu masalah atau peristiwa.53 

Apabila dilihat dari sumbernya, dokumentasi bisa dibedakan menjadi 

beberapa jenis, yakni resmi, dokumentasi ekspresif seperti biografi, surat-surat 

pribadi atau buku harian dan laporan media masa.54 Metode ini digunakan 

untuk memperoleh data tentang sejarah berdirinya MTs Ma’arif Klego, visi 

dan misi MTs Ma’arif Klego, letak geografis, struktur organisasi, kondisi 

guru, kondisi siswa, sarana dan prasarana MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau bisa karya-karya dari 

seseorang. Dokumen yang ditujukan adalah semua yang berhubungan  dengan 

                                                           
52 Ibid., 190 
53 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pengantar Praktis( Jakarta: Bina Aksara,1989), 

183. 
54  Surwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 160. 
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nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler dan untuk 

mengetahui hasilnya.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh melalui beberapa prosedur, selanjutnya dilakukan 

tahapan menyeleksi dan menyusun data tersebut. Agar data mempunyai arti 

makna, maka data tersebut diolah dan dianalisis. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan 

setelah selesai di lapangan. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data 

yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. 

Teknik analisis data dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif,55 

mengikuti konsep Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

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

Aktivitas dalam analisis data meliputi: 

a. Pengumpulan data  

                                                           
55Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2007),333. 
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Pengumpulan data secara terstuktur dan sistematis dari lapangan yang 

dilakukan melalui observasi wawancara, dan dokumentasi. 

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya. 

Berkaitan dengan tema ini, setelah data-data terkumpul yaitu yang berkaitan 

dengan nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler di MTs 

Ma’arif Klego Ponoorogo. 

c. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. 

Tujuan penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman terhadap apa yang 

diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian ini berdasarkan penyajian yang 

telah dipahami. Dengan menyajikan data, akan memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi. 

d. Conclusion Drawing (Kesimpulan Sementara) 

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penggambaran yang utuh 

dari objek penulisan/proses penarikan kesimpulan didasarkan pada 

penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sesuai pada 

penyajian data. Melalui informasi tersebut, penulis dapat melihat objek 

penelitian.Langkah ini mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan dalam 

penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu 
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objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya kemudian diteliti 

menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan di awal. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).56 Derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini 

dilaksanakan peneliti dengan cara: 

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

dalam proses nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler di 

MTs Ma’arif Klego Ponorogo. 

b. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah 

dipahami.  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai 

                                                           
56 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 171. 
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teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik, 

dan teori. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan 

sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 

kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan beberapa jalan, yaitu:57 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif  seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada tiga ditambah dengan laporan hasil 

penelitian. Yang pertama adalah tahap pra lapangan, dalam tahap ini peneliti 

melakukan beberapa kegiatan seperti menyusun rancangan penelitian meliputi 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, landasan teori, 

rancangan analisa data dan rancangan pengecekan keabsahan data, memilih 

                                                           
57Ibid.,330. 
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lapangan penelitian, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian dan mengurus 

perizinan. 

Tahap yang kedua adalah tahap pekerja lapangan, meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

Tahap yang ketiga adalah tahap analisis data, dalam yahap ini penulis 

menyusun pengamatan, wawancara serta data tertulis untuk selanjutnya peneliti 

segera melakukan analisa data dengan cara distributif kemudian dipaparkan dalam 

bentuk naratif. Tahap analisis data meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MTs Ma’arif Klego 

Madarasah Tsanawiyah Klego berdiri pada tahun 1985, faktor yang 

mendorong berdirinya madrasah ini adalah 90% dari masyarakat Klego tidak 

dapat melanjutkan sekolah karena faktor biaya. Sehingga mayoritas dari 

masyarakat Klego hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Maka pada tahun 1985 

Bapak Markhaban JK, S.Ag sekeluarga bertekat mendirikan Madrasah 

Tsanawiyah untuk menampung masyarakat yang tidak dapat melanjutkan 

sekolah. Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Klego ini memakan waktu 

selama satu tahun. 

Kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini berjalan dengan baik pada 

tahun 1986, dengan jumlah siswa 35. Tenaga pendidik di sekolah ini diambil 

dari lembaga pendidikan lain seperti Al-Islam Joresan, Darul Huda Mayak, 

Muallimin, dan Al-Mukarom Sumoroto. MTs Klego ini mengambil tenaga 

pendidik lain karena minimnya sumberdaya manusia di dusun Klego. 

Jumlah siswa dari tahun ke tahun semakin bertambah. Namun, pada 

tahun 90an Madrasah tersebut mengalami kegoncangan karena ada beberapa 

orang dari tenaga pendidik MTs Klego mencalonkan kepala Desa. Sehingga, 

44 
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Madrasah menjadi cerai berai. Hal ini mengakibatkan 50% dari jumlah siswa 

menurun pada awalnya 35-40 menjadi 17-19 siswa. 

MTs Klego berubah menjadi MTs Ma’arif Klego atas saran lembaga 

Ma’arif NU untuk melakukan akreditasi agar dapat menyelenggarakan ujian 

di sekolahnya sendiri. Pada tahun 1996 merintis pondok pesantren yang mulai 

berkembang sampai saat ini. 

MTs Ma’arif Klego menggunakan metode yang artinya tetap 

melestarikan metode lama yang baik dan mengambil metode baru yang lebih 

baik. Metode ini diharapkan sesuai dengaan arah kebijakan pemerintah 

mengenai kurikulum tahun 2006 dengan pendekatan berbasis KTSP yang 

mulai diperlakukan Tahun 2006. 

MTs Ma’aif Klego ini sejak awal  berdirinya sesuai izin pendirian 

Madrasah dari kantor wilayah Depag RI No. W. m 0602200586 pada tanggal 

1 juli 1986. Dengan nomer statistik madrasah 121235020061 dan nomer induk 

sekolah dari Departemen Pendidikan dan Pemberdayaan 20510290. Jenjang 

akreditasi yang dilakukan oleh dewan akreditasi Madrasah Provinsi Jawa 

Timur Nomor: C/KW.13.4/MTs/190907/2007 pada tanggal 20 April 2007 

sebagai madrasah terakreditasi B (Baik).58 

 

 

                                                           
58Lihat transkrip dokumentasi nomor 01/D/6/IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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2. Letak Geografis MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

Secara geografis MTs Ma’arif Klego terletak: 

Jalan :  Halim Perdana Kusuma No. 38 

Dusun :  Klego   

Desa/Kelurahan :  Mrican 

Kecamatan :  Jenangan 

Kabupaten :  Ponorogo 

Provinsi  :  Jawa Timur.59 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

a. Visi 

1) Berilmu, memiliki ilmu yang berkualitas tinggi dalam penguasaan 

IPTEK dan IMTAQ sebagai khalifah fil ardl. 

2) Beramal, terampil dalam melaksanakan ibadah dan terampil dalam 

masyarakat. 

3) Bertaqwa, selalu menjunjung kebenaran dan menjauhi segala 

keburukan baik norma agama maupun norma masyarakat. 

b. Misi 

1) Membekali peserta didik ilmu yang ‘amaliyah 

2) Membiasakan peserta didik beramal ilmiyah 

                                                           
59Lihat transkrip dokumentasi nomor 02/D/6/IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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3) Menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 

c. Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi di atas tujuan MTs Ma’arif Klego 

adalah sebagai berikut: “para santriwan dan santriwati dapat 

melaksanakan ibadah secara baik, berakhlak mulia, mampu berbicara 

dengan bahasa Arab dan Inggris yang akhirnya mampu bersaing dengan 

lembaga pendidikan lainnya”.60 

 

4. Profil Singkat Sekolah/Madrasah 

Profil Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Klego Mrican Jenangaan 

Ponorogo: 

a. Nama Madrasah :  MTs Ma’arif Klego Mrican Jenangan 

Ponorogo. 

b. Nomor Statistik  :  121235020013 

c. Nama Kepala Sekolah :  Muhammad Sahal, S.Ag 

d. Tahun Berdiri :  1986 

e. Masa Kerja Kepala Sekolah : 4 Tahun 

f. Status Akreditasi :  Terakreditasi B 

g. Alamat Madrasah :  Jl. Halim Perdana Kusuma No. 38Klego 

Mrican Jenangan Ponorogo. 

                                                           
60Lihat transkip dokumentasi nomor 03/D/6/IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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h. Nomor Telpon :  0352486713 

i. Nomer Faks :  - 

j. Alamat Madrasah :  

1) Jalan   :  Jl. Halim Perdana Kusuma 

2) Desa/Kelurahan :  Mrican 

3) Kecamatan  :  Jenangan  

4) Kabupaten :  Ponorogo 

5) Provinsi :  Jawa Timur 

6) No. Telpon :  (0352)486713 

7) No. Faks :  - 

8) E-mail   :  mts.klegopo@yahoo.co.id61 

 

5. Struktur Organisasi MTs Ma’arif Klego Ponorogo. 

MTs Ma’arif Klego Ponorogo merupakan lembaga formal, maka untuk 

melaksanakan program kerja visi dan misi yang baik, dibutuhkan struktur 

organisasi yang merupakan suatu bagan tatanan pada lembaga atau badan 

perkumpulan tententu untuk menjalankan roda organisasi. Adapun struktur 

organisasi MTs Ma’arif Klego Ponorogo dapat dilihat pada tabel lampiran.62 

 

                                                           
61Lihat transkrip dokumentasi nomor 04/D/6/IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
62Lihat transkrip dokumentasi nomor 05/D/6/IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 

mailto:mts.klegopo@yahoo.co.id
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6. Kondisi Guru MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

Guru dan karyawan mempunyai peran yang sangat penting bagi 

pendidikan. Maka dari itu, kondisi guru dan karyawan harus diperhatikan. 

Kondisi guru di MTs Ma’arif Klego Ponorogo dapat dilihat pada tabel 

lampiran.63 

 

7. Kondisi Murid MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

Murid adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam proses 

pendidikan. Kondisi murid di MTs Ma’arif Klego Ponorogo  dapat dilihat 

pada tabel lampiran.64 

 

8. Sarana dan Prasarana MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Penyelenggaraan pendidikan 

dan pengajaran ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai dan 

lengkap, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancer, hambatan 

dapat diatasi, sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Sarana dan prasarana MTs Ma’arif Klego Ponorogo dapat dilihat dari table 

yang terlampir.65 

                                                           
63Lihat transkrip dokumentasi nomor 06/D/6/IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
64Lihat transkrip dokumentasi nomor 07/D/6/IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
65Lihat transkrip dokumentasi nomor 08/D/6-IV/2018 dalam lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Model pendidikan karakter di MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dapat menambah 

wawasan dan dapat menanamkan pendidikan karakter siswa menjadi lebih 

baik. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memiliki karakter baik.MTs 

Ma’arif Klego Ponorogo juga sangat menginginkan siswa-siswinya memiliki 

nilai karakter yang baik, meskipun masih ada sebagian anak yang masih 

kurang memiliki karakter yang sesuai lembaga inginkan. Seperti yang 

diutarakan oleh bapak Muhamad Sahal, S.Ag selaku kepala MTs Ma’arif 

Klego Ponorogo : 

“Karakter siswa-siswi berbeda-beda, Sampai saat ini terkendali 

lumayan baik, karena sebagian besar murid disini juga berasal dari 

daerah sini, jadi mengetahui bagaimana tingkah laku anak diluar 

sekolah. Ada sebagian anak itu shalatnya belum tertib, entah hanya 

melaksanakan shalat dhuhur saja, atau subuh saja, kalau ditanya 

bangun jam berapa ? jawabnya jam 6. Kalau bangun jam 6 

subuhannya gimana, apa gak dibangunkan oleh bapak atau ibunya ? 

kerana orang tuanya juga endak shalat. Dari situlah kami lembaga 

sekolah ingin merubah karakter anak meskipun belum 100% berhasil. 

Ya meskipun di rumah bagaimana, yang terpenting sebisa mungkin, 

anak di sekolah selalu dibina dan dibiasakan untuk melakukan hal-hal 

yang baik, melakukan shalat, membaca Al-Qur’an dan lain-lain. 

Lama-lama anak terbiasa melakukan kebiasaan tersebut di sekolah 

maupun luar sekolah. Dalam hal ini, lembaga membuat peraturan agar 

siswa-siswi patuh untuk tidak melanggarnya, dan berupaya 

menanamkan pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler.”66 

 

                                                           
66Lihat transkrip wawancara nomor 01/W/26-III/2018 dalam  lampiran  laporan hasil penelitian 

ini. 



55 
 

 

Dapat dilihat dari situlah MTs Ma’arif Klego Ponorogo menerapkan 

pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, yang setiap hari selalu 

dilaksanakan oleh peserta didik. Banyak model yang diterapkan dalam 

kegiatan intrakurikuler untuk menilai pendidikan karakter tersebut, seperti 

yang telah dijelaskan oleh bapak Muhamad Sahal, S.Ag : 

“kegiatan intrakurikuler ini sudah lama diterapkan kepada peserta 

didik setiap hari, pada awalnya karakter siswa-siswi di MTs Ma’arif 

Klego Ponorogo sangat berkurang, sehingga pada zaman itu sebelum 

saya yang menjadi kepala sekolah mempunyai ide yaitu dengan 

diadakan berbagai model kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, 

kegiatan ekstrakurikuler dilakukan diluar jam pelajaran, sedangkan 

kegiatan intrakurikuler diadakan saat jam pembelajaran karena akan 

sangat mendukung untuk menilai pendidikan karakter peserta didik. 

Alhamdulillah semenjak diadakan kegiatan-kegiatan tersebut, siswa-

siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo dapat menggunakan waktunya 

sebaik mungkin serta memiliki karakter yang lumayan lebih baik 

dibandingkan dahulu yang belum mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

dan intrakurikuler. Sehingga kegiatan tersebut masih berjalan hingga 

sekarang. 

Karena pendidikan karakter itu sangat penting, dan seharusnya 

diberikan sejak dini. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda, jadi 

kita sebagai pendidik harus paham betul bagaimana karakter setiap 

siswa. Tugas pendidik disini sebisa mungkin memperbaiki karakter 

yang kurang baik menjadi lebih baik, memberikan akhlak atau moral 

yang pantas dicontoh nanti ketika sudah berada dilingkungan 

masyarakat.”67 

 

Setelah diadakan kegiatan intrakurikuler yang bertujuan untuk 

membentuk karakter siswa dan siswi yang berakhlakul karimah, maka 

lembaga sekolah membuat berbagai model kegiatan intrakurikuler seperti 

                                                           
67 Lihat transkrip wawancara nomor 02/W/26-III/2018 dalam  lampiran  laporan hasil penelitian 

ini. 
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yang telah dijelaskan oleh bapak Drs. Samuri selaku guru PAI MTs Ma’arif 

Klego sebagai berikut : 

“Untuk menilai pendidikan karakter pada siswa, salah satunya 

dengan mengikuti kegiatan intrakurikuler yang diselenggarakan 

madrasah, banyak model kegiatan intrakurikuler di MTs Ma’arif 

Klego Ponorogo, seperti tartil Qur’an, shalat Dhuha berjama’ah, 

muhadharah, baca Qur’an dan lain sebagainya. Selain itu juga 

menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun). Dari 

berbagai model tersebut banyak faktor untuk membentuk pendidikan 

karakter yakni melalui pembiasaan, diberi penekanan contoh kecil 

saja, membuang sampah, sesuatu yang mudah tapi banyak yang tidak 

membuang sampah pada tempatnya. Dalam kasus ini, semua siswa 

diberi penekanan agar selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan 

bagi yang melanggarnya, maka akan diberi sanksi yang telah 

ditetapkan. 

Kemudian keteladanan, seperti adab sopan santun. Masih ada 

siswa yang tidak menggunakan bahasa yang sopan dengan orang yang 

lebih tua, seperti halnya ketika dengan guru muda, biasanya siswa 

hanya menganggap biasa seperti teman sendiri, tidak bisa 

membedakan mana yang lebih tua, semua dianggap sama. Berbicara 

dengan tidak menggunakan bahasa yang sopan. Maka disini, siswa 

dituntut untuk selalu menjaga lisan dan sopan santun. 

Selain itu pembinaan, misalnya waktu shalat dhuha berjamaah, 

guru mengawasi siswa tentang bagaimana adabnya ketika berada 

dimasjid. Para guru melihat bahwa siswa di sekolah banyak, kita bisa 

membedakan mana siswa yang biasa ke masjid, mana siswa yang tidak 

biasa ke masjid, ketika berada di masjid pasti berbeda tingkah lakunya, 

dan ketika sudah menjadi karakter anak yang terbiasa shalat dhuha, 

maka ketika tidak melakukan pasti akan merasa kurang. Dan disitulah 

para guru membina agar siswa selalu melaksanakan ibadah mulai 

dibiasakan didalam sekolah, agar nantinya siswa terbiasa melakukan 

ibadah setiap hari.”68 

 

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan langkah untuk menciptakan 

lulusan-lulusan yang bertanggung jawab, berwawasan luas, berperilaku baik 

dimanapun berada serta memiliki karakter yang baik. Selain itu juga 

                                                           
68 Lihat transkrip wawancara nomor 03/W/26-III/2018 dalam  lampiran  laporan hasil penelitian 

ini. 



57 
 

 

sependapat dengan bapak Samuri tadi, diadakannya pembiasaan 5S (senyum, 

sapa, salam, sopan dan santun), seperti yang diungkapkan oleh salah satu 

siswa MTs Ma’arif Klego Ponorogo Yusril yang diwawancarai didepan 

masjid mengatakan bahwa: 

“setiap pagi di MTs Ma’arif Klego Ponorogo ini diajarkan 

untuk 5S tadi, jadi begitu siswa masuk gerbang, sebagian guru yang 

sudah datang menyambut siswa dengan gembira, begitupun siswanya 

yang menyapa gurunya selalu berucap Assalamu’alaikum bu, pak… 

bergantian dengan bapak, ibu guru yang sudah ada didepan. Jadi saling 

menebar senyum keindahan gitu mbak, selain itu juga menjalin 

silaturahmi antar guru dan murid yang baik. Terkadang ada siswa yang 

tidak suka dengan guru karena dia selalu kena sanksi, dengan adanya 

begitu masih terjaga rasa kekeluargaan ibarat anak dan orang tua 

meski bukan orang tua kandungnya”69 

 

Jadi kegiatan ini bukan semata-mata kegiatan biasa saja, akan tetapi 

menerapkan kebiasaan menyapa dan menghormati orang yang lebih tua. 

Pendidikan karakter merupakan sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai 

karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, 

kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama 

manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan kamil.  

Selain pemaparan diatas, juga ada pemaparan menurut bapak 

Muhamad Sahal S.Ag tentang nilai-nilai pendidikan karakter : 

“madrasah dalam hal pelaksanaan tentang nilai-nilai 

pendidikan karakter ini, memberikan dukungan banyak. Dalam hal ini 

bisa dilihat dalam proses pelaksanaanya. Antusias siswa sangat bagus, 

                                                           
69 Lihat transkrip wawancara nomor 04/W/28-III/2018 dalam  lampiran  laporan hasil penelitian 

ini. 
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meskipun terkadang masih ada siswa yang masih menyepelekan 

kegiatan-kegiatan intrakurikuler. Di sinikan juga berbasis pondok 

pesantren, ketika ada siswa yang ndablek atau bahasanya sulit diatur 

dan sering melanggar peraturan, maka siswa tersebut sadar dengan 

sendirinya atau bahkan ada yang keluar dengan sendirinya karena 

tidak betah. Alhamdulillahnya lembaga tidak perlu mengeluarkan 

dengan paksa siswa tersebut. Dan setiap siswa berbeda-berbeda 

akhlak, karakter, perilakunya.”70 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa 

membentuk karakter anak yang kita harapkan, tidak 100% berhasil, karena 

anak hanya memiliki waktu beberapa jam saja saat di sekolah, kemungkinan 

terbesar karakter anak berasal dari didikan orang tua. Tetapi kepala sekolah 

serta para guru selalu berusaha dan sangat menginginkan siswa siswinya 

memiliki akhlak dan karakter yang baik, agar nantinya ketika sudah lulus 

dapat menjadi contoh yang baik dan berguna bagi masyarakat.  

 

2. Implikasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter melalui Kegiatan 

Intrakurikuler terhadap karakter siswa di MTs Ma’arif Klego Ponorogo. 

Dalam pendidikan karakter, para guru dikoordinatori oleh kepala 

sekolah mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

kegiatan intrakurikuler terhadap karakter siswa dengan berbagai cara, model 

yang berbeda-beda. 

                                                           
70 Lihat transkrip wawancara nomor 05/W/9-IV/2018 dalam  lampiran  laporan hasil penelitian 

ini. 
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Hal ini, juga dijelaskan oleh bapak Drs Samuri selaku guru PAI di 

MTs Ma’arif Klego sebagai berikut : 

“banyak model dalam kegiatan intrakurikuler untuk menilai 

pendidikan karakter, seperti tartil qur’an dilaksanakan setiap awal 

masuk kelas sebelum pembelajaran dimulai, siswa disuruh untuk 

menghafal surat-surat pendek. Yang nantinya ketika semesteran, para 

siswa dites oleh guru tentang hafalannya tersebut, jika masih ada yang 

belum hafal, maka siswa tersebut disuruh untuk menghafal sampai 

7kali. Dengan begitu, siswa-siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo akan 

lebih memahami dan gemar membaca Al-Qur’an setiap waktu. 

Alhamdulillah saya melihat perubahan itu saat ini, anak-anak baca Al-

Qur’an meskipun belum ada gurunya. 

Selanjutnya shalat dhuha, dilaksanakan sebelum masuk kelas, 

siswa diwajibkan mengikuti shalat dhuha berjamaah yang dipimpin 

oleh guru yang terjadwal. Bagi siswa  yang terlambat juga diwajibkan 

shalat dhuha sendiri, dengan begitu siswa-siswi MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo akan sadar tentang pentingnya shalat dhuha serta selalu 

disiplin untuk melaksanakannya tanpa harus disuruh. Berbeda dengan 

kegiatan muhadharah, ada muhadharah mingguan dan muhadharah 

bulanan semua diatur oleh OSMA. Tujuan diadakan muhadharah 

ketika sudah lulus siswa-siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo bisa 

mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, menyebar kebaikan 

dimanapun berada, dan Alhamdulillah tahun ini salah satu siswa MTs 

Ma’arif Klego Ponorogo mendapat penghargaan juara 2 tingkat MTs 

sekecamatan. Dengan kejadian itu, banyak siswa-siswi MTs Ma’arif 

Klego Ponorogo yang ikut berlomba-lomba belajar mudharah agar 

nanti bisa mengikuti kegiatan atau lomba-lomba di dalam maupun di 

luar sekolah.Meski masih ada sebagian siswa yang kurang 

bersemangat mengikuti muhadharah, tetapi itu bukanlah suatu 

hambatan atau kendala untuk belajar muhadharah siswa-siswi 

lainnya.Setelah diadakan kegiatan muhadharah, siswa-siswi MTs 

Ma’arif Klego Ponorogo memiliki nilai karakter yang kreatif, kerja 

keras untuk mengeksplore bakatnya yang ada dalam diri siswa-siswi 

MTs Ma’arif Klego Ponorogo sebagai pendakwah atau berpidato 

didepan umum  

Ditambah lagi pada setiap hari sabtu khusus kelas 9 MTs  dan 

12 MA disuruh mengikuti kegiatan manaqib, dari pihak pak yai yang 
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memimpin kegiatan tersebut. Terkadang dalam kegiatan ini juga masih 

ada siswa yang terlambat,” 71 
 

Dari tanggapan respon diatas juga terdapat respon tanggapan dari salah 

satu siswa yang bernama Muhamad Yusril Lukman Hakim, sebagai berikut:  

“kegiatan intrakurikuler memiliki berbagai model serta 

pengimplementasiannya yang berbeda-beda. Disini saya sebagai ketua 

OSIS mengkoordinatori kegiatan muhadharah, yang dilaksanakan pada 

hari sabtu sehabis shalat dhuha. Kegiatan muhadharah ada dua cara, 

yakni muhadharah sugra dan muhadharah kubra. Muhadharah sugra 

dilaksanakan setiap seminggu sekali, setiap kelas salah satu siswa 

ditugaskan untuk perwakilan kekelas lain, dan setiap minggu berbeda 

orang. Misalnya kelas A ditugaskan ke kelas B, kelas B ditugaskan ke 

kelas C, dan seterusnya. Selalu bergiliran, tidak berada dikelasnya 

sendiri. Sedangkan muhadharah kubra dilaksanakan setiap mau 

semesteran, petugasnya salah satu madrasah yang terbaik, maka dipilih 

untuk mewakilinya. Disini kan MTs sama MA jadi satu, maka nanti 

aka nada dua petugas dari perwakilan madrasah, dan berpresentasi 

didepan semua anggota madrasah.”72 

 

Begitu pentingnya nilai-nilai pendidikan karakter, sehingga guru harus 

pandai dalam mendidik siswa-siswinya agar menciptakan lulusan yang sesuai 

visi dan misi sekolah. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Ribadianto S.Pd 

selaku waka kesiswaan sebagai berikut : 

“pendidikan karakter disini itu bermacam-macam modelnya, 

seperti yang telah dijelaskan oleh guru-guru lain tadi, kita sebagai guru 

sangat berharap dan mengharapkan lulusan yang berwawasan luas, 

berakhlak religi serta memiliki karakter yang baik dimasa sekarang 

ataupun yang akan datang. Alhamdulillah disini lumayan banyak siswa-

siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo setiap tahun yang semakin 

meningkat, sekolah yang juga berbasis pondok pesantren ini, seharusnya 

                                                           
71 Lihat transkrip wawancara nomor 06/W/9-IV/2018 dalam  lampiran  laporan  hasil penelitian 

ini. 
72 Lihat transkrip wawancara nomor 07/W/4-VII/2018 dalam  lampiran laporan hasil penelitian 

ini. 
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memiliki siswa-siswi yang berakhlak khusnul khotimah semua, ya benar 

gitu seharusnya, tetapi ini kenyataannya masih ada siswa-siswi yang 

masih kurang kesadaran untuk mematuhi peraturan yang ada, jadi kita 

sebagai guru harus pandai-pandai serta kreatif untuk merubah sikap anak 

tersebut. Salah satunya dengan pendidikan karakter melalui kegiatan 

intrakurikuler tadi”73 

 

Dari uraian diatas bapak Ribadianto S.Pd sangat mendukung tentang 

nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan intrakurikuler yang diutarakan 

sebagai beriku : 

“sekarang banyak perubahan yang dapat dilihat dari siswa-siswi 

MTs Ma’arif Klego Ponorogo ketika melaksanakan kegiatan 

intrakurikuler seperti pembiasaan-pembiasaan shalat dhuha, yang 

dulunya malas-malasan karena belum terbiasa shalat sunah dhuha setiap 

hari, sekarang menjadi mandiri tanpa disuruhpun mereka pergi kemasjid 

saat waktunya shalat dhuha atau pada jam kosong. kemudian 

pembiasaan baca qur’an ini juga, siswa makin gemar membaca Al-

Qur’an setiap hari meskipun belum ada gurunya, dan tidak hanya 

membaca Al-Qur’an saja tetapi juga mereka sudah semakin disiplin dan 

peduli terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah 

sembarangan, selalu menjaga kebersihan kelas, menata sepatu di rak 

sepatu dengan rapi.”74 

 

Dari berbagai paparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan 

intrakurikuler memiliki berbagai model dan cara pengimplementasiannya yang 

berbeda-beda. Dalam hal ini bertujuan untuk menilai pendidikan karakter pada 

siswa agar menjadi lebih baik dimasa sekarang maupun masa yang akan 

datang. 

 

                                                           
73 Lihat transkrip wawancara nomor 08/W/4-VII/2018 dalam  lampiran  laporan  hasil penelitian 

ini. 
74 Lihat transkrip wawancara nomor 09/W/5-VII/2018 dalam  lampiran  laporan  hasil penelitian 

ini. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Model Penanaman Pendidikan Karakter di MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo 

Model penanaman pendidikan karakter di MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

sangatlah bermacam-macam, lembaga sekolah menerapkan kegiatan 

ekstrakurikuler dan intrakurikuler untuk menilai pendidikan karakter kepada 

siswa-siswinya. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan diluar jam 

pembelajaran, sedangkan kegiatan intrakurikuler ini dilaksanakan saat jam 

pembelajaran. Model kegiatan intrakurikuler tersebut seperti baca Qur’an, shalat 

Dhuha, tartil Qur’an, muhadharah. Dan ditambah lagi menerapkan 5S (senyum, 

sapa, salam, sopan dan santun). Dengan adanya kegiatan intrakurikuler ini, 

banyak manfaat yang dapat diambil hikmahnya. Lembaga MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo ini menerapkan berbagai model kegiatan intrakurikuler melalui faktor 

pembiasaan, pembinaan dan keteladanan yang diajarkan setiap hari. 

Kegiatan intrakurikuler tersebut wajib dilaksanakan oleh semua peserta 

didik, dan bagi yang tidak mengikuti dengan sengaja, maka akan diberi sanksi 

yang telah ditetapkan. Tidak hanya para guru yang menjadi koordinasi 

terlaksananya kegiatan intrakurikuler, tetapi OSIS juga berperan untuk 

mengkoordinatori kegiatan tersebut. 
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Karena pendidikan karakter merupakan sebuah sistem yang menanamkan 

nilai-nilai karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, 

kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesama 

manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan kamil.75 

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan nantinya dapat mencetak 

lulusan-lulusan yang berilmu, berakhlak baik dan tentunya memiliki karakter 

yang baik dimanapun berada. 

 

B. Analisis implikasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan 

intrakurikuler terhadap karakter siswa di MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

Dalam kegiatan intrakurikuler ini, banyak yang dapat dilakukan untuk 

menanamkan pendidikan karakter siswa, yaitu : 

1. Pembiasaan baca Al-Qur’an 

Pembiasaan baca Al-Qur’an ini dilaksanakan setiap hari sebelum 

proses pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini peserta didik di dampingi 

oleh pendidik atau anggota OSIS untuk membaca Al-Qur’an bersama. Yang 

bertujuan ketika lulus nanti para peserta didik bisa hafal minimal jus am’ma 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembiasaan baca 

Al-Qur’an setiap hari, siswa-siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo yang 

                                                           
75  Nur Isna Aunilah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah, (Jogjakarta: 

Laksana, 2011), 18-19. 
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mulanya belum sepenuhnya bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar, 

maka sekarang menjadi lumayan faseh dalam hal bacaannya. Serta memiliki 

sifat religius, mau menghargai pendapat orang lain, gemar membaca Al-

Qur’an setiap waktu, mampu memanfaatkan waktu luang untuk selalu 

beribadah kepada Allah. Dan juga yang dulu awal masuk belum bisa 

mengontrol diri saat bersama teman, sekarang menjadi lebih bertoleransi 

terhadap apa yang terjadi, khususnya temannya sendiri.  

Karena membaca Al-Qur’an merupakan pekerjaan yang utama, yang 

mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan 

membaca bacaan yang lain. Sesuai dengan arti Al-Qur’an secara etimologi 

adalah bacaan, karena Al-Qur’an diturunkan memang untuk dibaca. Banyak 

hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur’an, diantaranya 

sebagai berikut : 

a) Menjadi manusia yang baik 

b) Mendapatkan kenikmatan tersendiri. 

c) Derajat yang tinggi. 

d) Bersama para malaikat. 

e) Syafaat Al-qur’an. 

f) Kebaikan membaca Al-qur’an. 

g) Keberkahan Al-qur’an.76 

 

                                                           
76Ibid., 55-59. 
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2. Shalat Dhuha  

Banyak manfaat dari shalat dhuha. Dalam hal ini peserta didik di MTs 

Ma’arif Klego Ponorogo dituntut untuk selalu melaksanakan shalat dhuha 

berjamaah yang dilaksaksanakan setiap hari pada pukul 07.00 sebelum 

melakukan pembelajaran dimulai dan sebelum membaca Al-Qur’an. Dengan 

adanya shalat dhuha, siswa-siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo menjadi 

disiplin dalam melakukan ibadah shalat, entah shalat wajib maupun sunah. 

Pembiasaan shalat dhuha berjamaah ini bertujuan agar siswa-siswi MTs 

Ma’arif Klego Ponorogo sadar akan pentingnya ibadah shalat, dan mampu 

memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin.  

Dalam hal ini, masih ada sebagian siswa yang kurang kesaradarannya 

dalam melakukan shalat dhuha berjamaah, karena faktor kemalasan dan 

mungkin belum terbiasa melakukan shalat dhuha. Disinilah para guru selalu 

semangat dan memberi motivasi kepada siswa-siswi MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo untuk mengikuti kegiatan intrakurikuler shalat dhuha tersebut. Jika 

masih ada yang tidak mengikuti dengan sengaja, maka akan diberi sanksi 

yakni dengan meminta tanda tangan semua guru dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi. Dan Alhamdulillah sekarang sudah semakin berkurang 

anak-anak yang suka melanggar peraturan sekolah. Ketika sudah memasuki 

waktu shalat dhuha, mereka tidak lagi menunggu perintah dari guru-guru, 

mereka sadar dengan sendirinya. Melakukan dengan ikhlas menuju masjid. 
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Serta bertanggung jawab saat disuruh untuk menjadi imam shalat, tidak lagi 

menolak maupun banyak alasan. 

Karena shalat dhuha termasuk salah satu shalat sunnah, waktu 

mengerjakannya sejak matahari terangkat satu tombak sampai tenggelamnya 

matahari. Akan tetapi yang paling afdhal dilakukan pada seperempat siang. 

Jumlah minimal rakaat pada shalat dhuha adalah dua raka’at dan maksimal 

delapan raka’at.77 

Tujuan diadakannya kegiatan tersebut, adalah sebagai nilai-nilai 

pendidikan karakter pada siswa-siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo melalui 

pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan oleh sekolah. Kegiatan 

intrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah juga merupakan implikasi dari 

pendidikan karakter untuk siswa-siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo. Melalui 

pembiasaan shalat dhuha, siswa-siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

diharapkan menjadi terbiasa untuk melakukan budaya religi dimanapun 

berada, baik di sekolah maupun diluar sekolah. 

3. Tartil Qur’an 

Didalam MTs Ma'’rif Klego tersebut para peserta didik juga 

melaksanakan kegiatan tartil Qur’an setiap hari Sabtu pada jam istirahat 

sekitar pukul 10.00. 

                                                           
77  Abdul Qadir Ar-Rahbawi, Fikih Shalat Empat Madzah, (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2011), 

hal 287. 
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Tartil adalah perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa, dengan bacaan 

yang baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya sebagaimana 

yang dijelaskan dalam ilmu Tajwid. Makhraj al-huruf artinya membaca huruf-

hurufnya sesuai dengan tempat keluarnya seperti tenggorokan, di tengah lidah, 

antara dua bibir, dan lain-lain78. 

Dengan diadakannya tartil Qur’an. Siswa-siswi MTs Ma’arif Klego 

Ponorogo akan bisa memahami bacaan-bacaan yang ada di Al-Qur’an 

sehingga dapat membaca dengan sempurna. Karena membaca Al-Qur’an 

biasanya dengan tergesa-gesa, secara cepat tapi belum tepat, belum 

memahami panjang pendeknya huruf. Setelah diadakan pembinaan tartil 

Qur’an ini siswa-siswi MTs Ma’arif Klego Ponorogo dapat memahami 

makhrajul huruf Al-Qur’an.Lebih kreatif dalam membaca Al-Qur’an serta 

dengan nada suara yang indah. 

4. Muhadharah  

Muhadharah sering diartikan ssebagai kegiatan latihan pidato semata. 

Namun di MTs Ma’arif Klego Ponorogo kegiatan muhadharah dikembangkan 

menjadi beberapa hal yang lebih spesifik dalam mempersiapkan para peserta 

didik ketika kelak terjun di masyarakat.Kegiatan muhadharah ini 

dikoordinatori oleh ketua OSIS yang dilaksanakan pada hari Sabtu sehabis 

shalat Dhuha. Kegiatan muhadharah ada dua cara, yakni muhadharah sugra 

dan muhadharah kubra. Muhadharah sugra dilaksanakan setiap seminggu 

                                                           
78 Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at, 41 
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sekali, setiap kelas salah satu siswa ditugaskan untuk perwakilan kekelas lain, 

dan setiap minggu berbeda orang. Misalnya kelas A ditugaskan ke kelas B, 

kelas B ditugaskan ke kelas C, dan seterusnya. Selalu bergiliran, tidak berada 

dikelasnya sendiri. Sedangkan muhadharah kubra dilaksanakan setiap mau 

semesteran, petugasnya salah satu madrasah yang terbaik, maka dipilih untuk 

mewakilinya. Disini kan MTs sama MA jadi satu, maka nanti akan ada dua 

petugas dari perwakilan madrasah, dan berpresentasi didepan semua anggota 

madrasah. 

Banyak definisi yang dibuat untuk merumuskan pengertian dakwah 

yang intinya adalah mengajak manusia kejalan Allah agar mereka berbahagia 

di dunia dan di akhirat. Sebenarnya dakwah itu bisa dipahami sebagai materi, 

sebagai perbuatan, dan sebagai pengaruh. Dalam bahasa arab, da’wat atau 

da’watun bisa digunakan untuk arti: undangan, ajakan dan seruan yang 

kesemuanya menunjukkan adanya komunikasi antara dua pihak dan upaya 

mempengaruhi pihak lain. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa dakwah 

ialah usaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan tingkah laku 

seperti apa yang didakwahkan oleh da’i. Setiap da’i dari agama apapun pasti 

berusaha mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku 

sesuai dengan agama mereka.79 

Dari berbagai paparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya kegiatan 

intrakurikuler memiliki berbagai model dan pengimplementasiaannya yang 

                                                           
79 Achmad Mubarok, Psikologi Dakwah  (Malang: Madani Press, 2014) 26-27. 



69 
 

 

berbeda-beda. Seperti pembiasaan-pembiasaan shalat Dhuha, baca Qur’an, 

pembinaan muhadharah, tartil Al-Qur’an. Serta 5S (senyum, sapa, salam, sopan, 

dan santun). Dengan kegiatan intrakurikuler tersebut maka siswa-siswi MTs 

Ma’arif Klego Ponorogo akan memiliki nilai karakter yang religius, disiplin, 

kreatif, mandiri, gemar membaca, tanggung jawab dan lain sebagainya. Dalam hal 

ini bertujuan untuk nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa agar menjadi lebih 

baik dimasa sekarang dan masa akan datang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan 

intrakurikuler di MTs Ma’arif Klego Ponorogo dapat disimpulkan bahwa:  

1. Model pendidikan karakter di MTs Ma’arif Klego Ponorogo yakni 

menggunakan model pembiasaan, keteladanan, pembinaan dengan melalui 

muhadharah, tartil Qur’an, shalat Dhuha, baca Qur’an dan lain sebagainya. 

Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan nantinya dapat mencetak 

lulusan-lulusan yang berilmu, berakhlak baik dan tentunya memiliki karakter 

yang baik dimanapun berada. 

2. Pelaksanaan pendidikan karakter dilaksanakan setiap hari dan dengan waktu 

yang berbeda-beda. Seperti muhadharah dilaksanakan pada hari Sabtu sehabis 

shalat Dhuha dan dikoordinatori oleh OSIS. Kegiatan muhadharah ada dibagi 

2 cara, yakni muhadharah besar dilaksanakan setiap semesteran  dan 

muhadharah kecil setiap satu Minggu sekali. Kemudian tartil Qur’an 

dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10:00an sekitar waktu istirahat. Kemudian 

shalat Dhuha, dalam hal ini peserta didik di MTs Ma’arif Klego Ponorogo 

dituntut untuk selalu melaksanakan shalat Dhuha berjamaah yang 

dilaksaksanakan setiap hari pada pukul 07.00 sebelum melakukan 

pembelajaran dimulai dan sebelum membaca Al-Qur’an. Yang terakhir 

Pembiasaan baca Al-Qur’an yang dilaksanakan setiap hari sebelum proses 
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pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini peserta didik di dampingi oleh 

pendidik atau anggota OSIS untuk membaca Al-Qur’an bersama. Yang 

bertujuan ketika lulus nanti para peserta didik bisa hafal minimal jus am’ma 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

B. Saran   

Berdasarkan hasil tenemuan penelitian, sebagai bahan pertimbangan bagi 

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

1. Untuk kepala sekolah, agar meningkatkan lagi dan nilai-nilai pendidikan 

karakter kepada semua pihak guru maupun siswa-siswi khususnya di MTs 

Ma’arif Klego Ponorogo, sehingga visi dan misi sekolah bisa tercapai dengan 

maksimal.  

2. Untuk guru PAI, agar meningkatkan dan mengembangkan pelajaran yang 

bersifat pendidikan karakter pada siswa-siswi supaya suasana proses 

pembelajaran mencapai tujuan yang diinginkan, serta memperhatikan siswa-

siswinya dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah.  

3. Untuk siswa-siswinya dengan adanya nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

kegiatan intrakurikuler, siswa-siswi diharapkan selalu aktif dan sadar dengan 

sendirinya tanpa harus ada perintah yang sudah diterapkan di sekolah, 

khususnya dalam pendidikan karakter yaitu dengan mengikuti kegiatan 

intrakurikuler. Sehingga para siswa-siswi memiliki karakter yang baik. 
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4. Untuk peneliti berikutnya, dengan skripsi ini diharapkan agar lebih 

mengembangkan lagi tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang telah 

diterapkan pada sekolah.  
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