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ABSTRAK 

 

Isfadhilah, Retno. 2018. Implementasi Buku Panduan Anak Sholeh Untuk Kelas IV 
dalam Pembentukan Karakter Religius di MIN Sembilan Udanawu Blitar. 
Skripsi. Fakultas Tarbiyahdan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing 
H. Mukhlison Effendi, M. Ag. 

 
Kata Kunci: Implementasi, Buku Panduan Anak Sholeh, Karakter Religius 
 
 Dalam pelaksanaan program disekolah, buku panduaan anak saleh merupakan 
salah satu cara yang digunakan untuk pembentukan karakter anak saleh yang religius. 
Melalui  buku panduaan anak saleh, sekolah akan mudah memiliki siswa berkarakter 
saleh yang religius baik disekolah maupun di rumah. 

Rumusan Masalah pada penelitian ini yaitu:(1) Bagaimanakah  penerapan dan 
hasil penerapan buku Panduan Anak Saleh dalam membentuk karakter religius bagi 
siswa kelas IV  di MIN Sembilan Udanawu Blitar? (2) Faktor pendukung apakah 
yang ada pada buku Panduan Anak Saleh dalam membentuk karakter religius bagi 
siswa kelas IV di MIN Sembilan Udanawu Blitar? (3) Faktor penghambat apakah 
yang ada pada buku Panduan Anak Saleh dalam membentuk karakter religius bagi 
siswa kelas IV di MIN Sembilan Udanawu Blitar?   
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
deskriptif, jenis penelitian studi kasus di MIN Sembilan Udanawu Blitar. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu, teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.  

Dalam penelitiaan ini dapat disimpulkan bahwa:(1) Implementasi sebuah 
program memerlukan kesiapan yang matang baik dari persiapan awal, pelaksanaan, 
maupun evaluasinya. Persiapan yang dilakukan MIN Sembilan Udanawu Blitar 
dalam menanamkan karakter religius meliputi sosialisasi, praktek kegiatan anak saleh 
di sekolah dan di rumah, pengisian kegiatan anak saleh, kemudiaan evaluasi program 
serta hasil dari program panduan anak saleh dalam pembentukan karakter religius di 
MIN Sembilan Udanawu Blitar yaitu sebagai acuan sekolah agar mengetahui 
kekurangan dari program sekolah secara cepat, jelas, dan valid. (2) Berdasarkan hasil 
penelitian tentang faktor pendukung  penerapan pada buku panduaan anak saleh 
untuk membentuk karakter religius bagi siswa kelas IV di MIN Sembilan Udanawu 
Blitar dapat diambil kesimpulan bahwa: faktor pendukung  pelaksanaan progran buku 
panduaan anak saleh terdiri dari: (a) Pembawaan/Hereditas (b) Kepribadian (c) 
Keluarga (d) Guru/Pendidik (e) Lingkungan. (3) Berdasarkan hasil penelitian tentang 
faktor penghambat  dalam penerapan buku panduaan anak saleh untuk membentuk 
karakter religius bagi siswa kelas IV di MIN Sembilan Udanawu Blitar dapat diambil 
kesimpulan bahwa faktor penghambat pelaksanaan program buku panduaan anak 
saleh terdiri dari: (a) Keterbatasan Waktu di Sekolah (b) Kesibukan Orang tua (c) 
Sikap Orang tua (d) Lingkungan (e) Media Massa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada saat ini dihadapkan pada tuntutan tujuan yang semakin 

canggih dan semakin beragam, lebih-lebih kualitasnya. Hal ini sesuai dengan 

tuntutan perkembangan teknologi yang semakin maju. Pendidikan merupakan 

personal hidup manusia sepanjang hayatnya, baik sebagai individu, kelompok 

sosial maupun sebagai bangsa. Sementara itu, pemerintah dan masyarakat 

berharap agar lulusan dapat menjadi pemimpin, manajer, inovator, operator, yang 

efektif dalam bidang ilmu pengetahuan dan mampu beradaptasi dengan perubahan 

ilmu dan teknologi saat ini dan memiliki iman dan takwa yang kuat. Oleh sebab 

itu, beban yang diemban oleh sekolah, dalam hal ini tugas guru pendidikan agama 

Islam akan semakin berat, karena gurulah yang berada pada garis depan dalam 

membentuk pribadi anak didik. Menurut peneliti sistem pendidikan di masa depan 

perlu dikembangkan agar dapat menjadi lebih responsif terhadap tuntutan 

masyarakat dan tentang yang belum dihadapi di dunia kerja di masa mendatang. 

Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan kualitas atau mutu, 

dituntut semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan untuk 

senantiasa meningkatkan kompetensinya. Hal tersebut menempatkan pentingnya 

upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
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yang harus dilakukan terus menerus, sehingga pendidikan dapat digunakan 

sebagai wahana dalam membangun watak bangsa.
69

 

Kesadaran orang tua akan pentingnya penanaman nilai-nilai agama anak 

sejalan dengan pandangan Jalaludin tentang pentingnya pengenalan agama sejak 

dini. Menurut Jalaludin yang dikutip Kartika Nur Fathiya, mengatakan bahwa 

pengenalan pengajaran agama sejak dini sangat berpengaruh dalam membentuk 

budi pekerti, perasaan, cita rasa, dan kepribadian positif yang sangat penting bagi 

kehidupan anak selanjutnya, baik secara personal maupun interpersonal.
70

 

Secara personal, tingginya kesadaran agama berpengaruh pada 

teraktualisasinya kesehatan jiwa seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang 

dimanifestasikan dalam bentuk ketenangan jiwa, perasaan aman, dan tentram. 

Secara interpersonal, tingginya kesadaran agama akan mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan individunya dalam berinteraksi dengan individu 

lain dan alam sekitarnya.
71

 Dalam agama, individu diajarkan dan dituntut untuk 

menolong antar sesama manusia. Semakin tinggi kesadaran beragama semakin 

tinggi pula rasa kasih sayang dan dorongan untuk tolong menolong antar sesama 

manusia. 

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 

undang- undang dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan menyebutkan antara lain 

                                                             
69E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

17. 
70Kartika Nur Fathia, Problem, Dampak, dan Solusi Transformasi Nilai-Nilai Agama pada Anak 

Prasekolah (Dinamika Pendidikan no. 1/Th. .XIV/Mei 2007), 102-103.  
71Marzuki, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi Umum dan 

Pemberdayan Masyarakat Indonesia (Cakrawala Pendidikan no1tahun XVI Februari 1997), 45.  
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”Pemerintah menunjukkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia”.
72

 Hal ini menunjukkan pendidikan berorientasi ke 

masa depan dengan bertumpu pada potensi sumber daya manusia dan kekuatan 

budaya masyarakat, sehingga meningkatkan mutu manusia dan masyarakat. 

Perkembangan dunia pendidikan dewasa ini begitu cepat, sejalan dengan 

kemajuan  teknologi dan globalisasi. Dunia pendidikan sedang diguncangkan oleh 

berbagai perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta 

ditantang untuk dapat menjawab berbagai permasalahan lokal dan perubahan 

global yang terjadi begitu pesat. Maka dari itu, lembaga pendidikan harus 

mempersiapkan diri dengan meningkatkan mutu dan kualitasnya. 

Pendidikan dasar yang ada di negara Indonesia dipegang oleh SD/MI. 

Pendidikan dasar memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi jembatan 

penghubung untuk menuju pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sekaligus 

dunia kerja. SD/MI yang dikelola dengan baik, efektif, dan efisien akan 

menghasilkan lulusan yang siap untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi 

secara mandiri karena telah dibekali dengan ilmu pengetahuan secara mantab.
73

 

Terlebih dari itu  sekolah yang berbasis SD/MI harus meningkatkan mutu 

pendidikannya.  

                                                             
72Undang- undang Dasar RI Tahun 1945 dalam satu Naskah Bab XIII  Pasal 31 ayat 5(MPR 

Seketariatan Jendral : Tidak Diterbitkan, tt), 24. 
73Abdullah, “Urgensi Implementasi Menejemen Peningkatan Mutu” dan dalam Emprisma, Jurnal 

Pemikiran dan Kebudayaan Islam, vol. 17. No.2, Kediri, Juli 2008, 231-232. 
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Mutu pendidikan akan tercapai, apabila didukung oleh seluruh komponen 

pendidikan yang terorganisasi dengan baik. Beberapa komponen tersebut adalah 

input,  proses, output, dan ini perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari 

pihak yang mempunyai peran penting dalam lembaga pendidikan. Karena tanpa 

nilai-nilai religius yang terinternalisasi dalam diri peserta didik, walaupun peserta 

didik tersebut memiliki prestasi setinggi langit, pada akhirnya akan menjadi Setya 

Novanto baru yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan tetapi 

memperkaya diri melaui korupsi E-KTP. Bertolak dari hal itu maka sangat urgen 

bagi lembaga pendidikan, khususnya pendidikan dasar untuk menginteralisasikan 

nilai- nilai religius ke dalam diri peserta didik dengan menggunakan pembiasaan 

melalui budaya religius. 

Untuk menjawab  tuntutan pemerintah, masyarakat, perkembangan 

teknologi dan berkembangnya era globalisasi terhadap pendidikan seperti yang 

telah dijelaskan di atas, maka sekolah diharuskan untuk memiliki inovasi-inovasi 

baru yang menjadi daya tarik tersendiri terhadap lembaga sekolah contohnya 

seperti yang diakukan sekolah MIN Sembilan Udanawu Blitar. 

Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan yang masuk kategori favorit 

di Blitar. Setiap paginya di sekolah ini selalu menyalakan lantunan ayat-ayat Al-

quran menggunakan speker dan  ketika siswa berangkat sekolah atau berangkat 

bepergian, baik yang diantar atau yang berangkat sendiri, siswa dilatih untuk 

selalu mendoakan orang tuanya terlebih dahulu dengan  mengangkat kedua 

tangan  setara dengan kedua pundak, lalu mendoakan orang tua sesuai dengan 
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urutan di atas, orang tua mengamini, kemudian siswa bersalaman dengan 

mencium tangan orang tuanya masing-masing. Hal itu juga dilakukan ketika 

pulang sekolah atau pulang bepergian. Kegiatan yang dilaksanakan di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar ini sudah menjadi tradisi lembaga. Bahkan tanpa di 

perintah oleh para guru, para siswa di MIN Sembilan Udanawu Blitar ini aktif di 

dalam melakukan doa bersama  dengan orang tua masing-masing setiap di antar 

maupun di jemput  ke sekolah  hal tersebut merupakan  penanaman karakter 

religius MIN Sembilan  melalui buku panduaan anak saleh  yang merupakan salah 

satu  program dari sekolah . Di samping  itu, para siswa di lembaga ini juga 

sangat menghormati orang yang lebih tua, siapapun dia.
74

 

Dari fenomena di atas, dapat di ketahui bahwa ternyata untuk menanamkan 

nilai-nilai kepada siswa dalam menjunjang peningkatan mutu dan kualitas 

pendidikan  agar  mampu menghujam sangat sulit dilakukan dan itu memerlukan 

pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari disekolah. Dengan demikian kegiatan 

pembiasaan tersebut akhirnya membentuk sebuah budaya yang disebut budaya 

religius. 

Budaya religius bukan sekadar suasana religius. Suasana religius adalah 

suasana bernuansa religius, seperti adanya progam buku panduan anak saleh yang 

di dalamnya terdapat berbagai kegiatan seperti menghafalan doa-doa, bacaan 

sholat, surat pendek, ayat-ayat pilihan, hadist-hadist, tahlil, surat Yasin dan 

kegiatan harian anak saleh yang dirangkum sedemikian rupa, yang biasa 

                                                             
       74Observasi pada 17-01-2018, pukul 06.41. 
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diciptakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai religius ke dalam diri peserta 

didik. Namun, budaya religius adalah suasana religius yang telah menjadi 

kebiasaan sehari-hari. Jadi budaya religius harus didasari tumbuhnya kesadaran 

dalam diri civitas akademika di lokasi, tidak hanya berdasarkan perintah atau 

ajakan sesaat saja. Hal tersebut sesuai dengan ungkapkan Joko Utomo, 

“Kebudayaan dalam arti suatu pandangan yang menyeluruh menyangkut  

pandangan setiap hidup, sikap,dan nilai.
75

 Maka dari itu dalam menciptakan 

budaya religius tidak cukup dalam bentuk progam, tetapi juga harus 

diimplementasikan secara berkesinambungan. Agar budaya religius itu sendiri 

benar-benar tertanam dalam diri siswa.  

Berdasarkan pada apa yang terdapat di MIN Sembilan Udanawu Blitar 

maka peneliti ingin menelitinya lebih lanjut dengan mengajukan judul: 

“Implementasi Buku Panduan Anak Sholeh Untuk Kelas IV dalam 

Pembentukan Karakter Religius di MIN SEMBILAN Udanawu Blitar” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini 

adalah ”Implementasi Buku Panduan Anak Saleh untuk kelas IV dalam 

pembentukan karakter religius  di MIN Sembilan Udanawu Blitar”. 

 

                                                             
       75Joko Oetomo,”Demokrasi dan Kebudayaan“ dalam Bambang Widianto dan Iwan Meulia 

Peiraus (peny), Prespektif Budaya: Kumpulan Tulisan Koencoroningrat Memorial Lectures I-V/2004-

2008 (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), 9.  
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C. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah  penerapan dan  hasil penerapan buku Panduan Anak Saleh 

dalam membentuk karakter religius bagi siswa kelas IV  di MIN Sembilan 

Udanawu Blitar? 

2. Faktor pendukung apakah yang ada pada buku Panduan Anak Saleh dalam 

membentuk karakter religius bagi siswa kelas IV di MIN Sembilan Udanawu 

Blitar? 

3. Faktor penghambat apakah yang ada pada buku Panduan Anak Saleh dalam 

membentuk karakter religius bagi siswa kelas IV di MIN Sembilan Udanawu 

Blitar?   

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis membuat tujuan 

penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan penerapan dan  hasil penerapan buku Panduan Anak Saleh 

dalam membentuk karakter religius bagi siswa kelas IV di MIN Sembilan 

Udanawu Blitar. 

 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung pada buku Panduan Anak Saleh dalam 

membentuk karakter religius bagi siswa kelas IV di MIN Sembilan Udanawu 
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Blitar. 

3. Untuk mengetahui faktor penghambat pada buku Panduan Anak Saleh dalam 

membentuk karakter religius bagi siswa kelas IV di MIN Sembilan Udanawu 

Blitar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian ini dapat ditinjau secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menghasilkan 

manfaat berikut ini: 

1. Manfaat Secara Teoritik 

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi tambahan 

khazanah keilmuan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu 

komponen terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan yang sesuai 

dengan standar mutu pendidikan nasional dimulai dari proses perbaikan, yaitu 

dengan menjadikan pelajaran bagi setiap individu agar tertanam karakter 

religius sehingga dapat menjadi contoh yang baik untuk sesama manusia. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai calon pendidik tentunya akan mengemban tugas dan 

tanggung jawab dalam pembelajaran terutama dalam pembentukan 

karakter religius siswa. Sehingga melalui penelitian ini dapat menjadi 
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acuan pembentukan karakter religius siswa melalui progam buku panduan 

anak saleh. 

b. Bagi Guru/ Pendidik 

Untuk menjadi pendidik yang baik tidak hanya sukses dalam 

mengajarkan materi pelajaran. Selain dari pada itu pendidik bertanggung 

jawab dalam mendidik karakter siswa yakni dengan melalui progam buku 

panduan anak saleh. 

c. Bagi Siswa 

Agar perilaku siswa  dalam kehidupan sehari-hari menuju ke arah 

yang positif,  sehingga akan terbiasa sampai  mereka dewasa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

       Sistematika pembahasan pada penelitian kualitatif ini terdiri dari lima 

bab yang berisi: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

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

dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini dimaksudkan untuk memudahkan 

dalam memaparkan data. 

Bab II adalah kajian pustaka, yang berisi tentang deskriptif landasan teori 

dan telaah pustaka. Untuk memperkuat judul penelitian, sehingga antara data dan 

teori saling melengkapi dan menguatkan. Teori yang digunakan sebagai landasan 
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dalam penelitian ini yaitu tentang pengertian implementasi, buku panduan, anak 

saleh, dan karakter religius. 

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian program buku panduan anak saleh 

dalam pembentukan karakter religius siswa kelas IV di MIN Sembilan Udanawu 

Blitar. Lokasi yang digunakan dalam penelitian, data dan sumber data yang 

digunakan untuk meneliti program buku panduan anak saleh kelas IV di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar. 

Bab IV adalah temuan penelitian yang meliputi gambaran  umum lokasi 

penelitian dan deskripsi data khusus tentang implementasi program buku panduan 

anak sholeh dalam pembentukan karakter religius siswa kelas IV MIN Sembilan 

Udanawu Blitar, kontribusi yang diberikan program buku panduan anak saleh 

dalam pembentukan karakter religius siswa kelas IV MIN Sembilan Udanawu 

Blitar. 

Bab V adalah bab yang berisi tentang analisis penelitian. Analisis 

penelitian adalah sebuah upaya menafsirkan data penelitian dengan menggunakan 

acuan kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bab II. 

Bab VI adalah penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari 

pokok-pokok permasalahan dan saran-saran yang  berhubungan dengan penelitian 

sebagai masukan-masukan berbagai pihak terkait. Bab ini dimaksudkan agar 

pembaca dan penulis mudah dalam melihat inti dari penelitian, sekaligus 

menindak lanjuti kasus yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari kajian penelitian yang terdahulu. 

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian 

ini, yaitu: 

Skripsi pertama berjudul ”Implementasi Karakter Religius pada Anak 

Keluarga Perangkat Desa” skripsi ini ditulis oleh Kholis Mahendra, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 

2013. Intinya anak keluarga perangkat Desa Wonorejo dalam 

mengimplementasikan karakter religius terdapat dalam berbagai kegiatan yaitu 

sholat lima waktu, mengikuti pengajian, membaca Al-Qur’an, berbicara sopan ke 

sesama, memberi salam sesama, mengikuti kerja bakti, belajar kelompok, tidak 

mengajak non mulim sholat dan pengajian. Kendala anak-anak keluarga 

perangkat desa Wonorejo mengimplementasikan karakter religius yaitu keasikan 

bermain dengan teman, merasa malas dan lupa. Solusi untuk mengatasi kendala-

kendala anak keluarga perangkat desa Wonorejo yaitu peran orang tua yang 

sering mengingatkan anaknya pada saat waktu ibadah, dan peran teman 

mengingatkan pada saat di luar rumah pada waktu ibadah.
76

 

                                                             
76Kholis Mahendra, Implementasi Karakter Religius pada Anak Keluarga Perangkat Desa 

(Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Press,2013).  

11 
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Skripsi kedua berjudul “Penerapan Metode Pembiasaan Guna 

Menumbuhkan Karakter Religius dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” 

skripsi ini ditulis oleh Wahyu Wijayanta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. Hasilnya 

bentuk implementasi bentuk pembiasaan dalam menumbuhkan karakter religius 

peserta didik yang di SMP Negeri 1 Kalasan Sleman yakni berupa pembiasaan 

sholat, tadarus Al-Qur’an, shodaqoh dan budaya 3S (Salam, Senyum, Sapa), doa 

sehari-hari, toleransi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Faktor yang 

menghambat dalam proses pembiasaan di SMP Negeri 1 Kalsan Sleman antara 

lain: faktor sarana dan prasarana, teman sebaya, perbedaan individu, kemampuan 

membaca Al-Qur’an, dan latar belakang keluarga. Solusi yang diupayakan untuk 

mengatasi hambatan yaitu perluasan lingkungan masjid, pendekatan secara 

personal terhadap peserta didik, pelatihan membaca Al-Qur’an, memasukkan 

hasil pembiasaan sebagai bagian dalam penentuan nilai akhir semester, 

meningkatkan hubungan antara pelaku sekolah dengan orang tua atau wali peserta 

didik.
77

 

Skripsi ketiga berjudul “Upaya Pembinaan Karakter Religius dan Disiplin 

Melalui Kegiatan Keagamaan di SMP Negeri 2 Kalasan Sleman Yogyakarta” 

skripsi ini ditulis oleh Ahmad Sadam Husein Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013. Intinya pada upaya pembinaan 

                                                             
77Wahyu Wijayanta, Penerapan Metode Pembiasaan Guna Mnumbuhkan Karakter Religius 

dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

press,2013). 
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karakter religius dan disiplin melalui kegiatan keagamaan peserta didik yang 

dilaksanakan di SMP Negeri Kalasan adalah dengan perencanaan sekolah yang 

matang dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder sekolah, penambah jam 

pelajaran pendidikan agama Islam untuk praktik, kerjasama yang baik dengan 

semua pihak sekolah, pembiasaan dan kedisiplinan ibadah peserta didik, reward 

dan punishment, pertauran yang tegas, dan para guru juga menanamkan 

keteladanan pada peserta didik. Ada dua bentuk kegiatan pembinaan dan disiplin 

di SMP Negeri 2 Kalasan. Pertama, kegiatan keagamaan dalam pembelajaran 

pendidikan agama Islam yang terdiri dari kegiatan sholat dhuha, dzikir, do’a 

bersama, baca tulis, tadarus Al-Qur’an, dan praktik pendidikan agama Islam. 

Kedua, bentuk-bentuk kegiatan keagamaan peserta didik di luar pembelajaran 

pendidikan agama Islam yaitu sholat dhuhur berjamaah, sholat jum’at berjamaah, 

jum’at terpadu, pengajian bulan ahad pagi, pengajian PHBI, lomba-lomba 

keagamaan den ekstrakurikuler keagamaan. Hasil dari upaya pembinaan karakter 

religius dan disiplin melalui kegiatan keagamaan peserta didik yaitu 

meningkatkan kebiasaan beribadah peserta didik, kemampuan membaca Al-

Qur’an peserta didik menjadi lebih baik, peserta didik menerima ajaran agama 

Islam baik secara teori maupun praktik, adanya kepatuhan dalam mengikuti 

kegiatan keagamaan peserta didik, peserta didik mudah diatur dan ditertibkan saat 

pelaksanaan kegiatan.
78

 

                                                             
78Ahmad Sadam Husaein, Upaya Pembinaan Karakter Religius dan Disiplin Melalui Kegiatan 

Keagamaan di SMPN 2 Kalasan Sleman Yogyakarta (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 



14 

 

 

Dari hasil review tiga skripsi di atas ada perbedaan dan kesamaan dengan 

skripsi penulis. Dari ketiga review di atas mempunyai kesamaan, yaitu ketiganya 

berbicara tentang karakter religius, sedangkan perbedaan untuk skripsi pertama 

dengan penelitian penulis bahwasanya pada skripsi ini karakter religius dibentuk 

oleh orang tua, teman, dan lingkungan, sedangkan penulis meneliti pembentukan 

karakter religius peserta didik tingkat madrasah yang dilakukan oleh orang tua di 

rumah dan guru di sekolah. Perbedaan dengan skripsi yang ke dua yaitu terletak 

pada objek kajiannnya. Penelitian ini lebih spesifik yakni untuk mengetahui 

penerapan metode pembiasaan guna menumbuhkan karakter religius dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian ini menitik beratkan pada 

metode yang digunakan (metode pembiasaan) sedangkan penulis meneliti 

aktivitas pendidikan, upaya yang dilakukan madrasah dalam pembentukan 

karakter religius. Skripsi yang terakhir mempunyai persamaan yaitu sama-sama 

memaparkan bagaimana cara pembentukan karakter religius siswa, namun 

mempunyai perbedaan yang terletak pada sasarannya, apabila dalam penelitian ini 

meneliti tentang pembinaan karakter religius dan disiplin peserta didik melalui 

kegiatan keagamaan di SMP yang peserta didiknya merupakan remaja awal 

sedangkan penulis meneliti pembentukan karakter religius di tingkat sekolah 

dasar. 

  

 

                                                                                                                                                                              
Press, 2013). 
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B. Kajian Teori 

1. Implementasi Buku Panduan Anak Saleh 

a. Pengertian Implementasi 

Menurut bahasa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. 

Hakikatnya, implementasi merupakan suatu proses ide, kebijakan atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.
79

 

Sedangkan yang dimaksud implementasi di penelitian ini adalah 

proses penerapan, yang dimulai dari tahap perencanaan, kemudian proses 

pelaksanaan, hingga evaluasi dari pelaksanaan tersebut. Dalam hal ini 

penulis akan menyajikan data mulai dari perencanaan kegiatan-kegiatan 

kereligiusan, kemudian pelaksanaan kereligiusan, hingga evaluasi 

pelaksanaan kegiatan kereligiusan di MIN Sembilan Udanawu Blitar.  

b. Pengertian Buku Panduan 

Kata “buku” dalam bahasa Indonesia memiliki persamaan dalam 

berbagai bahasa. Dalam bahasa Yunani disebut “biblos”, dalam bahasa 

Belanda di sebut ”boek”, dan dalam bahasa Jerman adalah “das buch”. 

Semua kata dasarnya diawali dengan huruf “b” sehingga besar 

kemungkinan semuanya berasal dari akar kata yang sama, yaitu dari 

bahasa Yunani. Kalau dilihat dalam kamus masing- masing bahasa yang 

                                                             
79 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Jogjakarta:Ar-Ruzz 

Media,2013),83. 
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menggunakannya, kata itu pada hakikatnya memiliki makna yang sama 

dan dipergunakan untuk benda yang sama, yaitu kumpulan kertas yang 

dijilid.
80

 

Ensiklopedia Indonesia menjelaskan, dalam arti luas buku 

mencangkup semua tulisan dan gambar yang ditulis dan dilukis atas segala 

macam lembaran papirus, lontar, perkamen, dan kertas dengan segala 

bentuknya: berupa gulungan, dilubangi, karton, dan kayu. Penjelasan buku 

yang demikian bermakna sangat luas. Buku tidak hanya merupakan 

kumpulan kertas, tetapi juga bisa lembaran papirus, lontar, dan perkamen 

serta tidak hanya dalam betuk yang terjilid, tetapi juga dapat berwujud 

gulungan.
81

 

Andriese, dkk. Di dalam buku Penulisan buku teks pelajaran 

karangan Prof.Dr. B. P. Sitepu, M.A. menjelaskan buku dengan lebih 

sederhana dengan mengatakan ”Informasi tercetak di atas kertas yang 

dijilid menjadi satu kesatuan.” Dengan pengertian yang demikian, buku 

memiliki empat sifat pokok, yaitu (1) berisi materi (2) informasi itu 

dikumpulkan dalam wujud cetakan, (3) media yang digunakan adalah 

kertas, (4) lembaran-lembaran kertas itu dijilid dalam bentuk satu 

kesatuan. UNESCO (1964) sebagaimana dikutip oleh Andriese dkk. 

                                                             
80 B.P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, (Bandung: PT  Rosdakarya,2014), 12-17. 
81 Ibid,13 
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Mendefinisikan buku sebagai “Publikasi tercetak, bukan berkala, yang 

sedikitnya sebanyak 49 halaman.
82

 

Walaupun rumusan defenisi buku berbeda-beda, tetapi terdapat hal-

hal yang sama, seperti mengandung informasi, tercetak, dijilid, dan 

diterbitkan. Mengacu pada ciri-ciri yang sama itu, dalam urian berikut ini 

yang dimaksud dengan buku adalah kumpulan kertas berisi informasi, 

tercetak, disusun secara sistematis, dijilid serta bagian luarnya diberi 

pelindung terbuat dari kertas tebal, karton atau bahan lain. 

Defenisi buku menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama pada 

setiap buku, tetapi tidak berarti semua buku sama. Buku dapat 

mengandung berbagai jenis informasi dengan tujuan yang berbeda 

sehingga pemanfaatannya juga berbeda. Jadi, buku-buku dapat dibedakan 

dari berbagai hal, salah satunya adalah buku panduan pendidik yaitu buku 

yang memuat prinsip, prosedur, deskriptif materi pokok, dan model 

pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.
83

 

c. Pengertian Anak Saleh 

        Kata anak saleh dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak 

yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
84

 Secara bahasa, 

saleh artinya segala sesuatu yang baik. Kebalikan dari saleh adalah   فسيد

                                                             
82 Ibid,15 
83B.P. Sitepu, Penulisan Buku Teks Pelajaran, 17. 
84Http:// Kamus Besar Indonesia dalam jaringan.html diakses 17 Januari 2018. 
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(Fa>si>d ), artinya segala sesuatu yang rusak atau buruk. Saleh menurut para 

Ulama adalah 

القائم مبا عليو من حقوق اهلل  و حقوق العباد
(al-a>qa>im bi>ma>’a>la>i>hi> Mi>n H{u>qu>qi>lla>h Wa> H{u>qu>qi> al-‘i>ba>d ), orang yang 

memenuhi kewajibannya terhadap Allah swt. dan manusia. Para ahli tafsir 

menafsirkan kata مصلح (MUS{LI>>H{)”orang-orang yang saleh” dengan مطع 

(Mu>t{i>’u>n) “orang–orang yang taat”. Seperti yang terdapat dalam QS. Al- 

Baqarah ayat 11.
85 

Allah swt. telah menjelaskan bagaimana gambaran anak saleh 

sebagaimana terdapat dalam Surat Luqman. Dalam ayat-ayat ini, Allah 

menunjukkan nasihat-nasihat Luqman terhadap anaknya. 

َا َيْشُكُر لِنَ ْفِسِو َوَمْن َكَفَر  َنا لُْقَماَن اْلِْْكَمَة َأِن اْشُكْر لِلَِّو َوَمْن َيْشُكْر فَِإَّنَّ َوَلَقْد آتَ ي ْ
يٌد  َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِِلْبِنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بُ َِنَّ َِل ُتْشرِْك بِاللَِّو  (12)فَِإنَّ اللََّو َغِِنٌّ َحَِ

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم  ُو َوْىًنا َعَلى َوْىٍن  (13)ِإنَّ الشِّ ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ََحََلْتُو أُمُّ َنا اْْلِ ي ْ َوَوصَّ
َوِإْن َجاَىَداَك َعَلى  (14)َوِفَصالُُو ِف َعاَمْْيِ َأِن اْشُكْر ِل َولَِواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصرُي 

نْ َيا َمْعُروفًا َواتَِّبْع  ُهَما ِف الدُّ َأْن ُتْشرَِك ِب َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َفََل ُتِطْعُهَما َوَصاِحب ْ
يَا بُ َِنَّ ِإن ََّها  (15)َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَِلَّ ُُثَّ ِإَِلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بُِّئُكْم مبَا ُكْنُتْم تَ ْعَمُلوَن 

َماَواِت أَْو ِف اْْلَْرِض  ِإْن َتُك ِمثْ َقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل فَ َتُكْن ِف َصْخرٍَة أَْو ِف السَّ
ََلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَو  (16)يَْأِت ِِبَا اللَُّو ِإنَّ اللََّو َلِطيٌف َخِبرٌي  يَا بُ َِنَّ أَِقِم الصَّ

                                                             
 85 Hery Huzaery, Agar Anak Kita Menjadi Saleh (Solo: Aqwam, 2015),20-22. 
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َوَِل ُتَصعِّْر  (17)َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِبْ َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر 
بُّ ُكلَّ ُُمَْتاٍل َفُخوٍر  َك لِلنَّاِس َوَِل ََتِْش ِف اْْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللََّو َِل ُيُِ ( 18)َخدَّ

 ) 19(َواْقِصْد ِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر اْْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَِْمي

                                                        

“Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: 

"Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada 

Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan 

barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Kaya lagi Maha Terpuji".(12) Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata 

kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai 

anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar".(13) Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada 

dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya 

kepada-Kulah kembalimu.(14) Dan jika keduanya memaksamu untuk 

mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu 

tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah 

keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 

kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka 

Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.(15) (Luqman 

berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam 

bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). 

Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.(16) Hai 

anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).(17) Dan 

janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) 

dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi 

membanggakan diri.(18) Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan 

lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai.”(19) 

 

Menyambung defenisi saleh menurut istilah para Ulama, yaitu 

orang yang taat dan melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah dan 
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kepada sesama manusia, dengan gambaran anak saleh dalam Surat 

Luqman diatas maka ada empat hal yang harus dimiliki oleh anak saleh: 

1. Berakidah yang lurus dan menghindari segala jenis kesyirikan 

2. Beribadah kepada Allah swt. 

3. Berbakti kepada orang tua 

4. Berakhlak mulia
86

 

 Penggambaran di atas merupakan wujud dari anak saleh karena 

sebenarnya  Anak adalah amanah Allah bagi setiap orang tua, yakni ibu 

dan ayahnya. Ia dititipkan kepada kita untuk diasuh, dididik, dan 

dibimbing menjadi anak yang saleh dan salehah. Dijadikan sebagai bagian 

dari komunitas muslim, penerus risalah Islam yang dibawa oleh 

Rasulallah Muhammad Saw. Yang akan sangat bangga dengan umatnya 

yang kuat dan banyak.  

Anak adalah dambaan dan kebanggaan bagi setiap orang tua. Anak 

merupakan hasil cinta kasih kedua orang tuanya, buah hati, pelipur lara, 

pelengkap keceriaan rumah tangga, penerus cita-cita, serta pelindung 

orang tua terutama ketika mereka sudah dewasa dan orang tua sudah 

berusia lanjut. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hidup ini, 

ada anak yang malah membuat orang tuanya sengsara. Kesengsaran orang 

tua akibat anak dapat terjadi di dunia, bahkan di akhirat. Tidak ada orang 

tua yang mengharapkan anaknya akan menyeretnya ke neraka. Orang tua 

                                                             
86 ibid,...24-30. 
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pada umumnya akan mendambakan dan mengharapkan anak-anaknya 

kelak bisa membahagiakannya, menjadi penyejuk hati dan mata baik di 

dunia maupun di akhirat.
87

 Jadi  arti dari anak yang saleh dan salehah itu 

tidak hanya sekedar bagaimana taat terhadap agama, menjalankan perintah 

agama, puasa sunnah, sholat tahajud maupun hal-hal baik/sunnah lainnya. 

Akan tetapi arti Saleh dan Salehah adalah bagaimana seorang anak dapat 

mentaati kedua orang tuanya. Sepintar apapun seorang anak, sebagus 

apapun perilaku anak, pintar ngaji, rajin sholat malam, atau rajin berpuasa 

tidak akan ada gunanya apabila tidak taat kepada kedua orang tua. 

2. Pengertian Karakter Religius 

Pendapat Muhaimin yang mengatakan bahwa kata religius memang 

tidak selalu identik dengan kata agama. Kata religius, menurut Muhaimin, 

lebih tepat diterjemahkan sebagai keberagaman. Keberagaman lebih melihat 

aspek yang didalam lubuk hati nurani pribadi, sikap personal yang sedikit 

banyak merupakan misteri bagi orang lain karena merupakan intimitas jiwa, 

cinta rasa yang mencakup totalitas kedalam pribadi manusia, dan bahkan pada 

aspek yang bersifat formal. Namun demikian, keberagaman dalam konteks 

character building sesungguhnya merupakan manifestasi lebih mendalam atas 

                                                             
87Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri,Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara,2016),185. 
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agama. Jadi, religius adalah penghayatan dan implementasi ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari.
88

 

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, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri 

sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan 

kamili.
89

 

Dalam pembentukan karakter, ada tiga hal yang berlangsung secara 

integritas. Pertama, anak mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan yang 

harus diambil, maupun memberikan prioritas hal-hal yang baik. Kedua, 

mempunyai kecintaan kepada kebijakan, dan membenci perbuatan buruk. 

Kecintaan itu merupakan obor atau semangat untuk melakukan kebijakan. 

Ketiga, anak mampu melakukan kebajikan, dan terbiasa melakukannya. Lewat 

proses ini, terdapat pilar karakter-karakter yang penting untuk ditanamkan 

kepada anak, yakni: cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya, tanggung 

jawab, kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun, kasih sayang, 

kepedulian, kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, 

keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan 

                                                             
88 Ngainun Naim, Charakter Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan 

Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa,(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.124. 
89Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Jogjakarta:Laksana,2011), 18-19 
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persatuan.
90

 Karakter religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

Pendidikan yang diterapkan di sekolah- sekolah juga menuntut untuk 

memaksimalkan kecakapan dan kemampuan kognitif. Dengan pemahaman 

seperti itu, sebenarnya ada hal lain dari anak yang tak kalah penting yang kita 

sadari telah terabaikan. Yaitu memberikan pendidikan karakter pada anak 

didik. Pendidikan karakter penting artinya sebagai penyeimbang kecakapan 

kognitif. Beberapa kenyataan yang sering kita jumpai bersama, seorang 

pengusaha kaya raya justru tidak dermawan, seorang politikus malah tidak 

peduli pada tetangganya yang kelaparan, atau seseorang guru justru tidak 

prihatin melihat anak-anak jalanan yang tidak mendapatkan kesempatan 

belajar di sekolah. Itu adalah bukti tidak adanya keseimbangan antara pen 

idikan kognitif dan pendidikan karakter. 

Ada sebuah kata bijak mengatakan “Ilmu tanpa agama buta, dan agama 

tanpa ilmu adalah lumpuh” sama juga artinya bahwa pendidikan kognitif 

tanpa pendidikan karakter adalah buta. Hasilnya, karena buta tidak bisa 

berjalan, berjalanpun dengan asal nabrak. Kalaupun berjalan dengan 

menggunakan tongkat tetap akan berjalan lambat. Sebaliknya, pengetahuan 

karakter tanpa pengetahuan kognitif, maka akan lumpuh sehingga mudah 

                                                             
90Zainul Miftah, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui bimbingan dan Konseling 

(Surabaya: Gema Pratama Pustaka, 2011), 28. 
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disetir, dimanfaatkan dan dikendalikan orang lain. Untuk itu, penting atinya 

untuk tidak mengabaikan karakter pada anak apalalagi karakter religius. 

 

3. Faktor-Faktor Pembentukan Kepribadian Muslim 

Kepribadian Muslim itu tidak terbentuk begitu saja, tetapi terbentuk 

melalui beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor tersebut 

adalah: 

1. Faktor biologis. 

Yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau sering 

disebut faktor psikologis. Faktor ini berasal dari keturunan atau pembawaan 

yang dibawa sejak lahir. Yang mempunyai peranan pada beberapa unsur 

kepribadian dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. 

2. Faktor Sosial 

Yang dimaksud faktor sosial adalah masyarakat, yakni manusia lain 

disekitar individu yang mempengaruhi individu yang bersangkutan. Termasuk 

didalamnya adat istiadat peraturn yang berlaku dan bahasa yang digerakkan. 

Sejak anak dilahirkan sudah mulai bergaul dengan orang sekitar. Pertama-

tama dengan keluarga. Keluarga sebagai salah satu faktor sosial yang 

mempunyai posisi terdepan dalam memberikan pengaruh terhadap 

pembentukan kepribadian anak. Bagaimanpun juga keluarga terutama orang 

tua adalah pembina pribadi pertama dalam hidup manusia sebelum mereka 

mengenal dunia luar. 
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Di samping keluarga, sekolah juga mempengaruhi pembentukan 

kepribadian anak. Bahkan sekolah dianggap sebagai faktor terpenting setelah 

keluarga, sekolah adalah merupakan jenjang kedua dalam pebentukan 

kepribadian muslim. 

Dengan demikian nyatalah betapa besar pengaruh faktor sosial yang 

diterima anak dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari dari kecil sampai 

besar terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang. 

3. Faktor Kebudayaan. 

Sebenarnya faktor kebudayaan ini termasuk pula didalamnya faktor 

sosial. Karena kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada masing-masing 

orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat dimana anak itu 

dibesarkan. Karena setiap kebudayaan mempunyai nilai yang harus dijunjung 

tinggi oleh manusia yang hidup dalam kebudayaan tersebut. 

Mentaati dan mematuhi nilai dalam kebudayaan itu menjadi kewajiban 

bagi setiap anggota masyarakat kebudayaan. Disamping itu harus mempunyai 

kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat. 

Dari uraian tersebut dapat kesimpalan bahwasanya kepribadian 

seseorang tumbuh dan berkembang atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari 

dalam yang berupa faktor biologis dan kekuatan dari luar yang berupa faktor 

sosial dan faktor kebudayaan. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara 
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menggunakan faktor ajar bagi faktor eksteral dan faktor dasar bagi faktor 

intern.
91

 

 

4. Faktor Pendukung  dalam Proses Pendidikan 

Di dalam proses pendidikan terdapat hasil pendidikan  yang dilatar 

belakangi oleh adanya faktor-faktor diantaranya adalah faktor pendukung. Faktor 

ini yang mampu mendukung proses pendidikan, diantaranya: 

1) Pembawaan/Hereditas 

Pembawaan atau hereditas adalah sifat-sifat kecenderungan yang 

dimiliki oleh setiap manusia sejak masih dalam kandungan sampai lahir. 

Pembawaan ini hanya merupakan potensi-potensi. Berkembang atau tidaknya 

suatu potensi yang ada pada seorang anak sangat tergantung kepada faktor-

faktor lain. 

2) Kepribadian 

Perkembangan akhlak pada seseorang sangat ditentukan oleh 

pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-masa 

pertumbuhan yang pertama. Kemampuan seseorang dalam memahami 

masalah-masalah agama atau ajaran-ajaran agama, hal ini sangat dipengaruhi 

oleh intelejensi pada orang itu sendiri dalam memahami ajaran-jaran islam. 

 

                                                             
91

http://makalah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-faktor-pembentukakepribadian.diakses 12 februari 

2018. 

http://makalah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-faktor-pembentukakepribadian.diakses
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3) Keluarga 

Keadaan keluarga atau rumah tangga ialah keadaan atau aktivitas 

sehari-hari di dalam keluarga, seperti sikap orang tua kepada anak-anaknya, 

sikap ayah kepada ibu, sikap ibu kepadaayah, serta sikap orang tua kepada 

tetangga. Sikap orang tua  sangat mempengaruhi tingkah laku anak, karena 

perkembangan sikap sosial anak dimulai di dalam keluarga. Orang tua yang 

penyayang, lemah lembut, adil dan bijaksana, akan menumbuhkan sikap 

sosial yang menyenangkan pada anak. Karena anak merasa diterima dan 

disayangi oleh orang tuanya, maka akan tumbuh rasa percaya diri pada anak 

sehingga terbentuk pribadi yang menyenangkan dan suka bergaul. 

4) Guru/Pendidik 

Pendidik adalah salah satu faktor pendidikan yang sangat penting, 

karena pendidik merupakan orang yang akan bertanggung jawab dalam 

pembentukan pribadi peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Guru 

harus mampu menunjukkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, 

karena peran dan pengaruh seorang pendidik terhadap peserta didik sangat 

kuat. 

5) Lingkungan 

Salah satu faktor yang turut memberikan pengaruh dalam terbentuknya 

sikap seseorang adalah lingkungan di mana orang tersebut berada. Lingkugan 

ialah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup, seperti tanah dan udara, 

sedangkan lingkugan manusia ialah apa yang mengelilinginnya, seperti 
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negeri, lautan, udara, dan masyarakat. Lingkugan ada dua jenis, yaitu 

lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. 

Lingkungan pergaulan adalah faktor yang sangat penting dalam 

pendidikan akhlak. Sebaik apapun pembawaan, kepribadian, keluarga, 

pendidikan yang ditempuh, tanpa didukung oleh lingkungan yang kondusif, 

maka akhlak yang baik tidak akan terbentuk.
92

 

 

5. Faktor Penghambat Proses Pendidikan 

Di dalam proses pendidikan terdapat beberapa pemicu yang menyebabkan 

proses pendidikan menjadi terhambat, diantaranya: 

1. Keterbatasan Waktu di Sekolah  

Waktu belajar anak di Taman Kanak-kanak hanya sekitar 60 atau 75 

menit, 1/4 dari waktu tersebut digunakan untuk kegiatan pembukaan, 4/6 nya 

digunakan untuk kegiatan privat, dan 1/6 lagi digunakan untuk kegiatan 

klasikal II dan penutup. Sedangkan materi yang ada sangat padat, mencakup 

membaca, al-Qur’an, praktek shalat, menulis, aqidah, akhlak, lagu-lagu 

Islami, dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain, dalam waktu yang relatif singkat tersebut ada tiga 

hal yang harus dicapai dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak yakni 

pembinaan dan pengembangan aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. 

                                                             
92 Zainal Abidin bin Syamsudin, “Golden Ways Anak Sholeh” (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol , 

2016), 187-197. 
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Karena minimnya waktu, para pendidik lebih terfokus dalam hal aspek 

kognitif dan psikomotor, sehingga seringkali meninggalkan pembinaan aspek 

afektif. 

2. Kesibukan Orang tua 

Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola hidup 

materialis dan pragmatis menyebabkan orang tua selalu disibukkan dengan 

karir masing-masing. Sehingga mereka tidak sempat memberikan perhatian 

dan kasih sayang kepada anak-anaknya serta tidak memperhatikan pendidikan 

agama khususnya pendidikan akhlak anak-anaknya. 

3. Sikap Orang tua 

Selain kurangnya perhatian yang diberikan orang tua kepada anak. 

Para orang tua juga masih banyak yang berpandangan sempit mengenai 

pendidikan. Masih banyak para orang tua yang beranggapan bahwa 

pendidikan agama khususnya pendidikan akhlak cukup diberikan di lembaga 

formal (sekolah) atau guru ngaji yang ada di lingkungan sekitar. 

4. Lingkungan 

Interaksi anak dengan lingkungan tidak dapat dielakkan, karena anak 

membutuhkan teman bermain dan kawan sebaya untuk bisa diajak bicara 

sebagai bentuk sosialisasi. Sedikit banyak informasi yang diterima akan 

terekam dibenak anak. Lingkungan rumah serta lingkungan pergaulan anak 

yang jauh dari nilai-nilai islam, lambat laun akan dapat melunturkan 
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pendidikan agama khususnya pendidikan akhlak yang telah ditanamkan baik 

dirumah maupun di sekolah. 

5. Media Massa  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah 

menciptakan perubahan besar dalam kehidupan ini. Televisi atau media massa 

lain yang lahir dari kemajuan IPTEK telah banyak memberikan dampak yang 

negatif kepada perkembangan anak, terutama dalam pembentukan pribadi dan 

karakter anak. Sekian banyak dari tayangan televisi, hanya sekitar 25% yang 

sifatnya mendidik dan terbebas dari hal-hal yang kontradiktif. 75% lainnya 

justru memberi pengaruh yang buruk bagi para penontonnya.
93

 

 

6. Hasil Penerapan Mendidik Anak Saleh 

Mendidik anak agar kelak menjadi anak saleh/salehah harus sudah 

dilakukan sedari kecil. Seorang anak sudah harus diajarkan serta dibiasakan untuk 

senantiasa melakukan hal-hal kebaikan dimulai dari hal-hal kecil dalam 

kesehariannya. Begitu pula dengan ibadah dan ajaran agama sudah harus 

ditanamkan sedini mungkin. Apabila seorang anak dibiasakan untuk melakukan 

perilaku yang buruk dan tidak mulai dikenalkan dengan berbagai ritual ibadah 

sedari kecil, maka bisa dipastikan perilaku buruk maupun ketidaktaatannya pada 

pelaksanaan ibadah-ibadah seorang muslim, akan terbawa hingga ia besar nanti. 

                                                             
93 Novan Ardi Wiyani, “Membumikan pendidikan Karakter di SD”(Jogjakarta:Ar-Ruzz 

Media,2013),132.. 
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Sungguh sulit untuk meluruskannya apabila hal itu terjadi.  Artinya, 

penanaman akhlak kepada anak sudah harus dimulai sedini mungkin dan 

seyogianya dilakukan oleh setiap orang tua. Jangan biarkan anak tumbuh dan 

berkembang tanpa pendidikan akhlak dan moral, sebagaimana hadits Rasulullah 

berikut yang artinya : 

 (رواه إبن جماه )أكرموا أو ِلدكم و أحسنو ادِبم 
 

“Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka” (HR Ibnu Majah) 

 

Pendidikan Tauhid merupakan sesuatu yang sangat penting dan menjadi 

fondasi dasar ketika kita menerapkan pendidikan untuk anak kita. Seperti 

dilukiskan Allah dalam Al-Quran tentang bagaimana seorang ahli hikmah yang 

bernama Luqman diabadikan dalam surat Luqman yang artinya sebagai berikut : 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم   (13)َوِإْذ قَاَل لُْقَماُن ِِلْبِنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بُ َِنَّ َِل ُتْشرِْك بِاللَِّو ِإنَّ الشِّ
 

 “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya diwaktu ia memberi 

pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 

sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar”. (QS Luqman : 13) 

Bagi kita umat Nabi Muhammad Saw, tidak ada contoh terbaik dalam 

mendidik anak-anak selain mencontoh perilaku kehidupan junjungan kita 

tersebut. Termasuk juga bagaimana beliau mendidik putra-putrinya hingga kelak 

menjelma menjadi anak-anak saleh dan salehah dan menjadi penerus tongkat 

dakwah Rasulullah Saw. 
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Ada tiga perkara yang dianjurkan Nabi Muhammad Saw dalam 

memberikan pendidikan kepada putra-putri kita, seperti yang beliau sampaikan 

dalam hadist sebagaimana sabda Beliau: 

حّب رسول :  أّدبوا أو ِلدكم على ثَلث خصال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
 (رواه الديلم)حّب أىل بيتيو و قرأة القرأن 

 

“Didiklah anak-anakmu dengan tiga perkara; Mencintai Nabi kalian 

(Muhammad) mencintai Ahlulbaitnya dan membaca Alquran”. (HR. Al-Dailami) 

 

Meneladani Nabi Muhammad Saw adalah metode paling jitu dalam 

mendidik anak agar kelak menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Oleh karena 

itu memperkenalkan pribadi Nabi Muhammad kepada anak-anak kita sejak dini, 

merupakan salah satu cara untuk menjadikan sosok beliau sebagai idola dan 

teladan bagi putra-putri kita. Tanamkan akhlak pribadi Nabi Muhammad Saw 

yang mulia dan agung itu sebagai sosok yang hidup dalam benak mereka dan 

sangat mereka cintai. Tidak ada sosok manusia yang lebih indah budi pekertinya 

selain daripada Nabi Muhammad Saw.
94

 

 

 

 

 

 

                                                             
94Abuya Syeikh Ashaari bin Muhammad At Tamimi. Artikel Buku Panduan Anak Saleh, (online), 

http://www.kawansejati.org/panduan-anak-soleh,diakses 12 februari 2018. 

http://www.kawansejati.org/panduan-anak-soleh,diakses
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu penelitian kualitatif memiliki karakteristik – 

karakteristik dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, 

penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk 

kata – kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, penelitian 

kualitatif lebih menekankan proses daripada produk, penelitian kualitatif 

melakukan analisis secara induktif, penelitian kualitatif  lebih menekankan 

makna (data dibalik yang teramati).
95

 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

yaitu uraian penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

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

suatu situasi sosial.
96

 Adapun subjek dari penelitian ini adalah Kepala 

Sekolah, Penyusun buku panduan anak sholeh,  Guru kelas IV A, Siswa kelas 

                                                             
95Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 9-10. 
96DeddyMulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 201. 
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IV A, Wali murid kelas IV A dan seluruh program yang berkaitan dengan 

buku panduan anak saleh. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif  tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

sekenarionya.
97

 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai aktor sekaligus sebagai pengumpul 

data, dan peran peneliti sebagai partisipan pasif dengan melakukan pengamatan 

akan tetapi tidak berperan serta yaitu peneliti melakukan interaksi sosial dengan 

dengan subyek yang diteliti dalam waktu yang bersifat sementara, dan dalam 

bentuk catatan lapangan disusun secara sistematis. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di MIN Sembilan Udanawu Blitar . Pemilihan 

lokasi ini berdasarkan kesesuaian dengan topik penelitian ini yaitu didasarkan 

pada fakta bahwa di sekolah ini terdapat program pembentukan karakter anak 

saleh yang menjadi progam utama di lembaga MIN Sembilan Udanawu Blitar, 

mencetak siswa-siswi yang berjiwa islami, mandiri dan berakhlak mulia serta 

handal dalam menghafal ayat-ayat Allah Swt. dan hadist-hadist nabi Muhammad 

Saw. MIN Sembilan Udanawu Blitar ini merupakan sekolah tertua di kawasan 

                                                             
97Lexi Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2003), 3. 
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Udanawu dan sekitarnya. Sekolah ini mempunyai guru-guru dan staf-staf yang 

tidak pernah goyah dari kursi kepegawaian sejak tahun berdiri sampai sekarang.  

Sekolah ini terletak di daerah Slemanan Udanawu Blitar yang lokasinya 

sangat strategis dan tidak jauh dari pusat kota. Perkembangannya yang cukup 

pesat membuat  MIN Sembilan Udanawu Blitar unggul dalam berbagai bidang. 

Meskipun didampingi oleh guru-guru yang notabene sudah berumur tetapi 

prestasi MIN Sembilan Udanawu Blitar selalu membuat sekolah ini tak pernah 

berhenti berkembang hingga saat ini. 

 

D.  Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data 

dalam penelitian ini adalah kata–kata dan tindakan sebagai sumber data utama, 

sedangkan data tertulis adalah sebagai sumber data tambahan.
98

 

1. Data primer dalam penelitian ini adalah : 

1) Kepala Sekolah yang bernama Ibu Khilmah Azimah, untuk 

memperoleh data mengenai progam  pembentukan karakter anak saleh 

berupa buku panduan yang di terbitkan oleh MIN Sembilan Udanawu 

Blitar dan menjadi progam utama di lembaga ini.  

2) Penyusun buku panduan anak saleh yang bernama bapak Ibadul 

                                                             
98SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: RinekaCipta, 

2006), 156. 
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Mutho’i, untuk memperoleh data mengenai bagaimana proses 

penyusunan dan kurikulum yang digunakan  untuk membuat buku 

panduan anak saleh yang diterapkan di sekolah MIN Sembilan 

Udanawu Blitar.  

3) Guru kelas IV A yang bernama Ibu Kustinasri, untuk mengetahui 

kontribusi dari program pembentukan karakter anak saleh dalam 

mengembangkan karakter religius siswa. 

4) Wali murid kelas IV A bernama Ibu Umi Sakdiyah, untuk mengetahui 

peningkatan mutu sekolah setelah dilaksanakan progam pembentukan 

karakter anak saleh. 

5) Siswa kelas IV A MIN Sembilan Udanawu Blitar yang bernama 

Hidayatur Rohman, untuk mengetahui hasil penerapan pada buku 

panduan anak saleh untuk kelas IV di MIN Sembilan Udanawu Blitar. 

2. Sedangkan data sekunder merupakan data kepustakaan penulis, yang 

diperoleh dari literature-literatur tertentu yang sesuai dengan permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini, data sekunder dalam penelitian ini adalah 

data tertulis terkait dengan buku panduan anak saleh yang diterapkan di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar, foto-foto sebagai bukti hasil penerapan buku 

panduan anak saleh yang sudah diterapkan di MIN Sembilan Udanawu Blitar 

dan sebagainya. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara 

secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan 

wawancara terstuktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut 

wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan 

wawancara terbuka (openended interview), wawancara etnografis. Sedangkan 

wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized 

interview), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan 

sebelumnya(biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga 

sudah disediakan.
99

 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan narasumber 

antara lain : 

1) Kepala sekolah yang bernama Ibu Khilmah Azimah, untuk memperoleh 

data mengenai progam unggulan di MIN Sembilan Udanawu Blitar. 

2) Penyusun buku panduan anak saleh yang bernama Bapak Ibadul Muttho’i 

untuk memperoleh data mengenai bagaimana proses penyusunan dan 

kurikulum yang digunakan untuk membuat buku panduan anak saleh yang 

diterapkan di sekolah MIN Sembilan Udanawu Blitar. 

                                                             
99Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi,160. 
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3) Guru kelas IV A yang bernama Ibu Kustinasri, untuk mengetahui 

kontribusi dari program pembentukan karakter anak saleh dalam 

mengembangkan karakter religius siswa. 

4) Wali murid kelas IV A bernama Ibu Umi Sakdiyah, untuk mengetahui 

peningkatan mutu sekolah setelah dilaksanakan progam pembentukan 

karakter anak saleh. 

5) Siswa kelas IV A  MIN Sembilan Udanawu Blitar yang bernama 

Hidayatur Rohman, untuk mengetahui hasil penerapan pada buku panduan 

anak saleh untuk kelas IV di MIN sembilan Udanawu Blitar. 

2. Teknik Observasi 

Dalam penelitian kualitatif observasi diklasifikasikan menurut tiga cara. 

Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau non 

partisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara terus terang atau 

penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut latar penelitian. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik observasi yang pertama, dimana pengamat 

bertindak sebagai partisipan. 

Dengan teknik ini, peneliti mengemukakan aktifitas-aktifitas sehari-hari 

obyek penelitian, karakteristik fisik, situasi sosial, dan perasaan pada waktu 

menjadi bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis 

observasinya tidak tetap. Dalam  hal ini peneliti mulai dari observasi 

deskriptif (descriptive observations) secara luas, yaitu berusaha melukiskan 

secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi disana. Kemudian, setelah 
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perekaman dan analisis data pertama, peneliti menyempitkan pengumpulan 

datanya dan mulai melakukan observasi terfokus (focused observations). Dan 

akhirnya, setelah dilakukan lebih banyak lagi analisis dan observasi yang 

berulang-ulang di lapangan, peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya 

dengan melakukan observasi selektif (selective observations). Sekalipun 

demikian, peneliti masih terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir 

pengumpulan data. 

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah 

melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. 

Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang 

digambarkan akan terjadi.
100

 

3. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda, dan sebagainya.
101

 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insan, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. "Rekaman" 

sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk 

individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu 

peristiwa. Sedangkan "dokumen" digunakan untuk mengacu atau bukan selain 

                                                             
100SuharsimiArikunto, Prosedur PenelitianSuatu Pendekatan Praktek,  204. 
101Ibid., 206. 
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rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti 

surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto dan sebagainya.
102

 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan dalam penelitian ini sebab, 

pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi 

waktu, kedua, rekaman dan dokumentasi merupakan sumber informasi yang 

stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi di masa 

lampau maupun dapat dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan; ketiga, 

rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara 

kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya; keempat, sumber ini 

sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. 

Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini dicatat dalam format 

rekaman dokumentasi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 
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memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
103

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai 

tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi: data 

reduction, data display, dan conclusion. Langkah-langkah analisis ditunjukkan 

pada gambar berikut:
104

 

 

Keterangan: 

a. Mereduksi data dalam konteks penelitian reduksi data adalah merangkum, 

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

membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data dan selanjutnya. 

                                                             
103Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Syari’ah, Tarbiyah, Ushuluddin) (Ponorogo:P2MP STAIN 

Ponorogo, 2010), 40-41. 
104Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 183. 
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b. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data 

atau menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. Bila pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut 

telah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada 

laporan akhir penelitian. 

c. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.
105

 Penarikan kesimpulan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif yaitu 

penarikan kesimpulan yang dinilai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus 

menuju pada kesimpulan umum.
106

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk menguji keabsahan temuan atau kesalihan hasil penelitian ini, maka 

penulis akan berusaha untuk membacakan atau akan mendiskusikan lagi hasil 

penelitian beserta kesimpulannya kepada key informan(informan kunci), yaitu 

Kepala Sekolah atau Ibu Khilma Azimah yang mengatur terkait program 

pembentukan karakter anak saleh di sekolah yang dianggap dapat memberikan 

komentar dan statemen tentang kebenaran yang diungkap dalam penelitian ini. 
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Selain itu, peneliti juga akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu.
107

 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3(tiga) tahapan dan 

ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap Pralapangan 

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini 

ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika 

penelitian lapangan. 

Tahap pralapangan ini meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penulusuran awal dan 

menilai keadaan lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian.
108

 

 

 

                                                             
107Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 127. 
108Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 
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2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Dengan membawa desain yang dirancang sedemikian rupa bisa saja 

tidak sesuai dengan situasi nyatanya. Pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya, mungkin tidak mempunyai relevansi dengan situasi objek yang 

diteliti. Dalam menghadapi hal ini, peneliti harus memulai membuat formulasi 

desain yang baru lagi(new research design) atau teknik baru lagi dan mulai 

menyusun pertanyaan-pertanyaan berbeda dalam berbagai hal serta 

meninggalkan situasi yang satu kesituasi yang lain.
109

 

Tahap pekerjaan laporan ini meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan  dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data.
110

 

3. Teknik Analisis Data 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap  data-data yang 

telah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Pekerjaan analisis ini meliputi: mengatur, mengorganisasikan data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih nama yang 

penting dan membuat kesimpulan. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan 

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil penelitian yang sistematis 

sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 

                                                             
109Imron Arifin,Penelitian Kualitatif (Malang: Kalimasada,1996),40-41. 
110Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, 94-102. 
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Penulisan laporan hasil penelitian tidak terlepas dari keseluruhan 

tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. Kemampuan melaporkan hasil 

penelitian merupakan suatu tuntutan mutlak bagi peneliti.  Dalam hal ini 

penelitian hendaknya tetap berpegang teguh sehingga ia membuat laporan apa 

adanya, objektif walaupun dalam banyak hal ia akan menghadapi kesulitan.
111

 

 

 

 

  

                                                             
111LexyMoleong, Metodologi Penelitian, 215-216 



46 

 

 

BAB IV 

DESKRIPTIF DATA 

 

A. Deskriptif Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MIN Sembilan Udanawu Blitar 

Pada tanggal 1 januari 1950 H.ABD.QODIR selaku Kyai/sesepuh desa 

/dukuh, wonorejo Ds. Slemanan, menjariahkan tanah dan bangunan 

madrasah/langgar/mushola yang terkenal dengan nama dukuh 

temon/wonorejo. Kemudian dipergunakan sebagai pendidikan madrasah 

diniyah. Pelaksanaan pendidikannya pada waktu sore dan malam hari. Pada 

waktu itu pelaksanaan pendidikan hanya pendidikan agama saja, mengaji al 

qur’an serta kitab dari tahun 1950 s/d 1955. 

Pada tahun 1955 s/d tahun 1960 siswa siswi madrasah mulai diisi 

dengn pelajaran umum sifatny masih sementara. Seperti menterjemahkan 

surat surat pendek pada juz amma dalam al qur’an dengan bahasa Indonesia 

sedang bahasa arab juga diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Yang 

mengelola pendidikan putra – putri / anak cucu K.H. ABD.QODIR, terutama 

H. Masyhadi dibantu putra putri H. ABD Qodir dan masyarakat setempat. 

Pada saat itu pelajaran umum 10% dan pendidikan agama 90 %. 

Pada tahun 1960 s/d 1965 tersusunlah pengurus Madrasah tersebut 

hingga tahun 1970. Dan tepat pada tanggal 1 januari 1970 pengurus memberi 

nama MI ALQODIRIYAH, dengan maksud yang memberikan wakaf tersebut 

46 
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adalah KH.ABD QADIR untuk mengenang nama baik H. ABD QADIR atau 

jasa beliau. 

Pada tahun 1970, Alhamdulillah pengurus mendaftarkan  Madrasah ke 

Kandepag Kab. Blitar resmi memakai Kurikulum MI yaitu 70 % pendidikan 

umum dan 30 % pendidikan Agama. Kemudian pada tanggal 20 maret 1978 

mendapat piagam dari Depag Blitar NO : Lm/1/779/A.1978. Tanggal 26 April 

1983 menghadap kepada notaris Kab. Blitar : 

a. MUHAMMAD ICHSAN SHOLEH, pemilik Pendidikan Agama Islam 

b. DJASMANI,Guru agama islam MI Alqodiriyah Sembilan Udanawu 

Blitar alamat Dsn. Tunjung Udanawu Blitar 

Dengan demikian resmi menjadi YAYASAN ALQODIRIYAH, 

AHTA NOTARIS W. SOETAMA SH, NO : 161/83/4. 

Baru pada tanggal 7 mei 1993 MI ALQODIRIYAH mendapat piagam 

baru dari kab. Blitar dengan No: Mm. 08/05.00/PP004/1584/1993. Nomor 

Statistik Madrasah : 112350514126.Status MI ALQODIRIYAH adalah 

TERDAFTAR. 

Alhamdulillah dari tahun ke tahun animo masyarakat yang 

menyekolahkan putra putrinya di Madrasah Alqodiriyah ini semakin 

meningkat, dengan adanya prestasi madrasah dan juga telah meraih juara 

Administrasi Madrasah tahun 1983 . tanggal 22 Juli 1988 mendapat juara 

lomba Lingkungan SehatKabupaten Daerah Tingkat II Blitar. Sedangkan bagi 
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siswa siswi sering mendapat kejuaraan PORNIKA, Hab.depag maupun lomba 

yang diadakan oleh DEPDIKBUD. 

Pada masa pimpinan Bapak Djasmani, tepatnya pada tahun 1997 

lembaga pendidikan ini mengalami perubahan status dari lembaga pendidikan 

swasta menjadi lembaga pendidikan negeri berdasarkan SK Penegerian KMA 

nomor 107 tahun 1997.  

Sejak awal berdirinya lembaga pendidikan ini telah mengalami 

delapan kali pergantian Kepala Madrasahyaitu : 

1. Bapak H. MASYHADI (1978 – 1983) 

2. Bapak DJASMANI (1983 – 2001) 

3. Bapak KARSUN (2001 – 2005) 

4. Bapak M. TALKAH (2005 - 2008) 

5. Bapak DARMAJI, S.Pd (2008 - 2012) 

6. Bapak BUDI KASIONO, S.Pd (2012 - 2018) 

7. Ibu KHILMA AZIMMAH, M. A (2018- sekarang)
112

 

 TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

I. IDENTITAS 

a. Nama Madrasah  : MIN 9 Blitar 

b. Alamat  : Dsn. Wonorejo RT.001 RW.001 

Kecamatan  : Udanawu 

Kabupaten  : Blitar 

                                                             
112 Lihat transkip Dokumentasi nomor: 01/D/21-03/2018. 
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Propinsi  : Jawa Timur 

Kode Pos  : 66154 

Nomor Telp : (0342 ) 55480 

c. Status  : Negeri 

d. Akreditasi : A  

e. NSM  : 111135050005 

f. NPSN : 60714724 

g. Tahun didirikan : 1970 

h.  Tahun beroperasi : 1970 

i.  Tahun Penegerian : 1997 

j. Status Gedung  : Milik Sendiri 

k. Nama Kepala Madrasah  : Khilma Azimmah, M. A 

l. NIP  : 197608121999131003 

m. Data Jumlah siswa dan Nilai Rata – rata Mata Pelajaran UASBN 

/UAS dalam 3 ( tiga )   tahun terakhir : 

Tahun 
Jumlah Siswa 

Nilai Rata-rata Mata Pelajaran Ujian 

Nasional/Ujian Sekolah 

L P Jml MTK B.Indo Sains PPKn B.Ingris 

2014-2015 18 14 32 80,00 90,00 90,00 80,00 80,00 

2015-2016 18 24 42 70,00 80,00 80,00 80,00 8,00 

2016-2017 36 28 64 80,00 80,00 90,00 80,00 80,00 

 

 

 



50 

 

 

n. Jumlah Rombongan Belajar 

1. Kelas   I  : 6 Rombongan Belajar 

2. Kelas   II  : 5 Rombongan Belajar 

3. Kelas   III  : 6 Rombongan Belajar 

4. Kelas   IV  : 4 Rombongan Belajar 

5. Kelas   V  : 4 Rombongan Belajar 

6. Kelas   VI  : 4 Rombongan Belajar
113

 

II. DATA GURU 

DATA GURU MIN 9BLITARTAHUN PELAJARAN 2017 / 2018 

Jabatan 

Pendidikan Status 

Jml 
SMTA Diploma Sarjana 

Pasca 

Sarjana 
PNS Honorer 

Guru 1 - 32 - 28 5 33 

 

III. DATA PEGAWAI 

DATA PEGAWAI MIN 9 BLITARTAHUN PELAJARAN 2017 / 2018 

Jabatan 

Pendidikan Status Jml 

SMTA Diploma Sarjana 
Pasca 

Sarjana 
PNS Honorer 

Peg. T U 1 1 - - 1 1 2 

Penjaga 

sekolah / 

Pesuruh 

2 - - - - 2 2 
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IV. DATA MURID MIN 9 BLITAR TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018 

KELAS ROMBEL 
JUMLAH JUMLAH 

L P PER KELAS TOTAL 

I 

A 10 20 30 

174 

B 17 13 30 

C 12 18 30 

D 12 18 30 

E 14 14 28 

F 11 15 26 

II 

A 15 19 34 

165 

B 21 13 34 

C 14 20 34 

D 18 16 34 

E 14 15 29 

III 

A 12 19 31 

157 

B 22 10 32 

C 19 13 32 

D 22 10 32 

E 19 11 31 

IV 

A 13 27 40 

112 B 21 16 37 

C 25 10 35 

V 

A 17 13 30 

82 B 15 12 27 

C 14 11 25 

VI 
A 11 21 32 

64 
B 13 19 32 

JUMLAH TOTAL 381 373 754
114
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V. DATA FASILITAS MADRASAH 

a. Ruang dan Sarana Prasarana 

No 
Jenis Ruang dan Sarana 

Prasarana 

Jumlah Kondisi 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 15 - R.Ringan - 

2 Ruang Perpustakaan 1 - - R. Berat 

3 Ruang Tata Usaha 1 - R.Ringan - 

4 Ruang Kepala Madrasah 1 Baik - - 

5 Ruang Guru 1 - R.Ringan - 

6 Ruang Laboratorium - - - - 

7 Ruang Komputer - - - - 

8 Ruang Perpustakaan - - - - 

9 Ruang UKS 1 - R.ringan - 

10 Ruang BP - - - - 

11 Pagar Depan 1 Baik - - 

12 Pagar Samping 1 Baik - - 

13 Pagar Belakang - - - - 

14 Tiang Bendera 1 Baik - - 

15 Menara Air 1 Baik - - 

16 Bak Sampah Permanen 1 - R.ringan - 

17 Saluran Primer 1 - R.ringan - 

18 Masjid 1 Baik - - 

19 KM/WC 4 - R.ringan - 

20 Tempat Sepeda 1 - R.ringan - 

 

b. Pertanahan menurut kepemilikan 

Status Kepemilikan Luas Tanah 

(1) (2) 

Milik 1571,00 m2 

Sewa - m2 

Pinjam 540,00 m2
115
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2. Visi Misi MIN Sembilan Udanawu Blitar 

a. Tujuan Pendidikan Dasar. 

Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, 

pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup 

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut 

b. Visi dan Misi  MIN 9 Blitar 

Visi 

“Terwujudnyamadrasah 

yangungguldalamImtaqdanIpteksertaberbudayalingkungan“ 

Penjabaran Visi Madrasah. 

Indikator Visi : 

1. Terwujudnya pengembangan kurikulum madrasah yang bernuansa 

islami dan lingkungan. 

2. Terwujudnya pembelajaran yang efektif,kreatif dan inovatif 

3. Terwujudnya lulusan madrasah yang berkwalitas 

4. Terwujudnya kinerja warga madrasah yang berwawasan luas 

5. Terwujudnya sarana dan prasarana madrasah yang memadai 

6. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar warga madrasah 

7. Terwujudnya kesejahteraan warga madrasah yang semakin 

meningkat 

8. Terwujudnya prestasi akdemik dan non akademik dalam berbagai 

bidang  
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9. Terwujudnya perilaku warga madrasah yang peduli terhadap 

lingkungan yang mencakup pelstarian, pencegahan dan pencemaran 

lingkungan 

Misi 

c. Mewujudkan perangkat pembelajaran yang bernuansa islami dan 

pendidikan lingkungan hidup 

d. Mewujudkan kegiatan pembelajaran PAKEM 

e. Mewujudkan mutu lulusan yang unggul/berkwalitas 

,sholeh/sholehah,dan berbudi pekerti luhur 

f. Mewujudkan pola kerja warga madrasah yang memiliki pemikiran ke 

depan 

g. Mewujudkan sarana dan prasarana dalam setiap kegiatan yang 

dibutuhkan warga madrasah 

h. Mewujudkan pembagian tupoksi dalam rangka penyelesaian tugas 

dalam suasana yang harmonis 

i. Mewujudkan penggunaan anggaran madrasah untuk peningkatan 

kesejahteraan warga madrasah 

j. Mewujudkan prestasi akademik dan non akademik dalam berbagai 

bidang ilmu 

k. Mewujudkan perilaku warga madrasah yang peduli terhadap 

lingkungan melalui progam Adi Wiyata yang mencakup pelestarian, 

pencegahan dan pencemaran lingkungan 
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l. Tujuan MI Negeri Sembilan  

a. Meningkatkan kwalitas iman,ilmu dan amal saleh bagi seluruh warga 

madrasah 

b. Meningkatkan keiatan belajar yang aktif kreatif efektif dan 

menyenagkan di lingkungan madrasah 

c. Meningkatkan nilai rata rata ujian madrasah dalam setiap akhir tahun 

pelajaran 

d. Meningkatkan semangat berjuang warga madrasah dalam lingkungan 

kerja di madrasah 

e. Meningkatkan sarana dan prasana madrasah setiap tahunya di setiap 

kegiatan 

f. Meningkatkan suasana kerja yang harmonis dalam setiap kegiatan dan 

suasana di madrasah 

g. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga madrasah 

h. Meningkatkan prestasi siswa dalam berbagai kegiatan akdemik 

maupun non akademik 

i. Meningkatan kemandirian warga madrasah dalam perilaku yang peduli 

akan pelestarian, pencegahan dan pencemaran lingkungan, sehingga 

tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif.
116
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B. Deskripsi Data Khusus 

Adapun pelaksanaan Program buku panduan anak Saleh di MIN Sembilan 

Udanawu Blitar yaitu dengan melaksanakan program buku panduan yang di 

berikan sekolah berupa aplikasi pembentukan karakter religius pada diri peserta 

didik yang harus di isi oleh murid dan disetujui oleh wali murid dan wali kelas. 

Pelaksanaan program tersebut sangat berguna bagi sekolah sebagai sarana untuk 

mengevaluasi pesdik di dalam sistem belajar di madrasah dan di rumah dan 

program ini dihadirkan untuk membentuk jiwa rohani anak yang saleh. Setelah 

program tersebut dilaksanakan di madrasah, madrasah mengadakan evaluasi 

program dalam rangka memperbaiki kualitas di madrasah baik dari segi tenaga 

pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sekolah, kurikulum sekolah, dan 

lain sebagainya. 

Program buku panduan anak saleh di MIN Sembilan Udanawu Blitar 

dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, wali 

murid,  siswa, serta masyarakat sekitar.Seluruh warga sekolah juga ikut 

berkontribusi dalam meningkatkan progam buku panduan anak saleh di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar. 

1. Penerapan Buku Panduan Anak Saleh Dalam Membentuk Karakter Religius 

Bagi Siswa Kelas IV Di MIN Sembilan Udanawu Blitar. 

Adanya program Program buku panduan anak saleh sendiri 

membawa dampak yang baik untuk sekolah, murid, maupun wali  murid. 

Semua warga sekolah menerima dengan senang hati terkait program tersebut 
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karena dirasa program ini baik untuk diterapkan dan dapat membantu 

pengawasan sekolah dan orang tua ketika dirumah. Reaksi awal warga 

sekolah terhadap pelaksanaan program buku panduan anak saleh kurang 

setuju dikarenakan dirasa prpgram ini program yang sangat menyulitkan dan 

selain itu kurang adanya respect dari para guru dalam program buku panduan 

anak saleh serta dirasa program ini adalah program yang baru pada waktu 

itu, yang di intruksikan oleh kepala sekolah dan salah satu guru di MIN 

Sembilan. 

Seperti hasil wawancara kepada penyusun buku: 

Buku panduan anak saleh menggunakan buku penghubung-

penghubung yang disediakan madrasah yang dicetak dalam bentuk 

warna-warni agar mudah didalam niteni (dalam bahasa jawa) “ini 

kegiatanku sehari-hari.untuk alurnya 1. Alur kerja dalam 

mengimplikasikan kehidupan sehari-hari buku anak saleh yang sudah 

disediakan didepan kususnya warna hijau yaitu dipraktekkan anak 

harus mendoakan di depan orang tuanya ketika berangkat dan pulang 

bagi yang diantar harus mendoakan di depan gerbang dan orang 

tuanya mengamini dan bagi yang tidak diantar mendoakannya 

dirumah dan hal tersebut juga dilakukan ketika pulang sekolah. 

Selain itu didalam buku anak saleh warna kuning yang mana 

didalamnya terdapat 8 item. Diantaranya sholat 5 waktu, belajar, 

mengaji, berbahasa halus, pegang hp, kenapa hp saya masukkan 

sebab hp dapat merusak mental anak saleh. Untuk setiap malamnya 

anak-anak harus memberi tanda centang atas bukti kegiatan yang ada 

tadi baru setelah itu anak meminta tanda tangan kepada orang tuanya 

atas bentuk persetujuan kegiatan yang telah dilaksanakan setelah itu 

barulah anak melaporkan buku panduan anak saleh kepada guru, 

disitu guru mengecek dan menandatangani pula apakah anak 

melakukan kegiatan dan orang tua mengiyakan. Akan tetapi sebelum 

buku anak saleh ini beredar yang dibimbing adalah orang tuanya 

dulu. Orang tua dibrifing guru dan diarahkan model penerapan buku 

anak saleh ini. Dan disIni orang tua diminta untuk jujur sebab 

berhasil dan tidaknya anak saleh itu tergantung dari orang tuanya. 

Jika ortu tidak jujur maka madrasah tidak bisa memantau karena 



58 

 

 

kegiatan anak salih itu dilakukan dirumah dan dipercayakan kepada 

orang tua. Untuk kertas merah berisi pelanggaran-pelanggaran anak 

di madrasah didalam satu tahun terangkum dan terkafer dalam buku 

anak saleh yang ada pada kertas merah. Kertas merah itu sendiri 

berisi point-point pelanggaran anak-anak didalam madrasah selama 

06.30-14.30, itu semua pelanggaran-pelanggaran anak terdeteksi 

disitu. Untuk masalah dirumah pelanggaran-pelanggaran tertentu dari 

kami tidak bisa mengkaji kami hanya bisa mendeteksi tentang salat 5 

waktu, belajar, mengaji, berbahasa halus, pegang hp, tetapi didalam 

khusus belajar malam diliburkan pada setiap hari malam minggu itu 

tanda bukan centhang tapi LB, dan malam-malam tanggal merah 

boleh tidak belajar tapi kalau ngaji tetap tanpa hape, tetap jalan. 

Kecuali diberi libur untuk tidak belajar dan libur kenegaraan, dan 

libur pajang, anak boleh tidak belajar.
117

 

 

Implementasinya, orang tua ke anak, dan anak ke guru, guru di dalam 

mempraktekkan dengan menggunakan teman sejawat, artinya 

pembinaan teman-teman sendiri. Pembinaan teman sejawat ini dibina 

selama 2 hari, 1 hari untuk pengenalan, hari ke 2 cara 

megimplementasikan ke  lapangan, akan tetapi tidak semudah itu 

mereka akan faham, baru seminggu dua minggu kedepan mereka 

akan faham, karena untuk memahami buku itu tidak sehari dua hari. 

Sehingga proses ke proses dari minggu pertama ke minggu 

selanjutnya maka sudah faham. Akan tetapi yang perlu dikethui 

sebuah lembaga madrasah itu terdiri dari bermacam-macam guru, 

yang mana di akui atau tidak biasanya pasti guru itu ada yang tidak 

respect dengan guru yang lainnnya itu wajar. Akan tetapi semua itu 

akan tergilas dengan kedisiplinan yang ada. Orang yang tidak respect 

dengan kebijakan-kebijakan madrasah itu akan tergilas dengan 

teman-teman yang tidak disiplin”. Berarti MIN 9 ini memang 

membutuhkan proses panjang di dalam buku anak Saleh. Kenapa 

proses panjang?, karena di dalam menyampaikan pada guru itu: 1. 

Ada yang mau mengimplementasikan langsung, dan ada yang tidak 

respect, sehingga butuh proses panjang. Tapi alhamdulillah sudah 

berjalan baik, karena cetakan pertama buku adalah sejak tahun 

2007/2008. Dan sekarang sudah tahun 2018.
118

 

 

Buku panduan anak saleh merupakan buku yang di ciptakan untuk 

pesdik, agar memiliki  karakter religius yang salih selain itu pesdik akan 
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merasa mudah dalam kehidupan bermasyarakat karena mereka menerapkan 

atau mengimplementasikan dalam setiap harinya. Sehingga program buku 

panduan anak saleh ini dapat membantu penerapan dalam membentuk 

karakter religius di MIN Sembilan Udanawu Blitar, jadi tidak dipungkiri lagi 

implementasi buku panduan anak saleh ini dapat memperbaiki karakter 

religius siswa. 

Halyang sama ini dikatakan oleh ibu kepala sekolah yaitu:  

Buku panduan anak sekolah adalah alat  yang baik untuk 

menggerakkan anak- anak dalam pengembangan karakter. Buku ini 

berjalan sudah lama dan implementasinya juga kompak. Misalnya di 

materi H2SPD sudah berjalan setiap pagi mulai jam 06.30-07.00, 

siang jam 12.10-13.00 sholat dhuhur berjamaah dan murotal juz 30 

setelah itu anak-anak baru melanjutkan sekolah TPA. Selain itu di 

materi do’a yang terdapat dikertas hijau anak-anak sangat kompak 

didalam mengimplementasikan, yakni mereka berdoa bersama 

dengan orang tuanya baik ketika berangkat maupun pulang sekolah 

di depan gerbang sekolah. Kemudian pada kertas kuning 1 minggu 

sekali diadakannya pengecekan serentak wali kelas  pada buku 

panduan anak saleh yang didalamnya terdapat berbagai item seperti 

salat 5 waktu, berbahasa kromo, belajar wajib, mengaji, dan bermain 

ganget yang kesemuanya nanti akan diisi oleh siswa-siswi dan 

disetujui oleh orang tua masing-masing dengan membubuhkan tanda 

tangan dan ini ditekankan untuk kelas 3 keatas. Dan adapun untuk 

pelanggaran akan ditangani oleh wali kelas adapun untuk 

pelanggaran yang cukup berat nanti akan ditangani langsung oleh BP 

(Bapak Sodik). Tetapi untuk pelanggaran jarang sekali terjadi sebab 

jiwa keriligiusan serta kedisiplinan mereka d sudah terbentuk sejak 

kelas 1.
119

 

 

Jelas buku ini dapat membentuk karakter religius, sebab program 

inibermaterikan tentang penanaman karakter anak salih, misalnya : seperti 

salat 5 waktu, berdoa bersama dengan orang tuanya baik ketika berangkat 
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maupun pulang sekolah di depan gerbang sekolah, mengaji, materi H2SPD 

(Hafalan Doa-Doa Surat Pendek), membaca murotal juz 30 setiap pagi dan 

siang, sholat dhuha dan sholat dhuha berjamaah. Jadi sudah otomatis nilai 

keriligiusan siswa terbentuk dengan penanaman karakter anak salih. 

Reaksi sekolah terhadap adanya buku panduan anak saleh yang dapat 

menanamkan karakter religius juga sama. Seperti hasil wawancara kepada 

wali kelas IV A: 

Bisa, karena buku ini tidak hanya disiplin tetapi religius juga ada. 

Seperti halnya: sholat, mengaji, sopan santun berbahasa, menyayangi 

teman, mendoakan orang tua. Dan mengisi buku ini berprinsip pada 

kejujuran apabila tidak sholat berarti disilang kalau sholat berarti di 

centang sesuai kategori.
120

 

 

Sama lagi dengan yang dikatakan wali murid yang sangat antusias 

dengan adanya program buku panduan anak saleh. Menurut beliau program 

buku panduan anak saleh sangat memberi efek yang sangat besar dalam 

meningkatkan kereligiusan siswa. Apalagi program ini dapat membantu 

orang tua dalam mengontrol kegiatan anak ketika dirumah. 

Seperti hasil wawancara perwakilan wali murid kelas IV: 

Sudah pasti program ini dapat menanamkan karakter religius kepada 

anak karena mau tidak mau anak harus melaksanakan program yang 

ada pada buku panduan anak saleh seperti halnya:  sholat. Anak 

merasa punya tanggung jawab “oh, hari ini aku sholat. Sholat subuh, 

dzuhur, asar, maghrib, isya’jadi aku harus sholat dan mencentang. 

Otomatis mereka entah itu terpaksa atau tidak karena masih kecil 

dengan sendirinya anak akan sholat. Disadari atau tidak anak kecil itu 

kalau saholat masih disuruh, jadi buku panduan anak saleh adalah 
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alat yang bisa membuat anak melakukan kegiatan sholat dan kegiatan 

lain yang bernilai religius itu dapat terimplementasikan.
121

 

 

Halitu juga sama yang di lontarkan oleh siswa kelas IV A tentang 

penerapan buku panduan anak saleh. 

Berikut ini wawancara kepada sebagian siswa MIN Sembilan 

Udanawu Blitar tentang penerapan buku panduan anak saleh: 

Adriyan: Ya, dapat memotivasi kami untuk jamah, belajar,  

berbahasa krama dan kegiatan lainnya.bahkan saya 

sering jamaah di mushola 

Tasya   : Ya, dapat memotivasi kami untuk jamah, belajar,  

berbahasa krama dan kegiatan lainnya.bahkan saya 

sering jamaah di masjid. 

Rara     : Ya, dapat memotivasi kami untuk jamah, belajar,  

berbahasa krama dan kegiatan lainnya.bahkan saya 

sering jamaah di masjid. 

Sagita: Ya, dapat memotivasi kami untuk jamah, belajar,  

berbahasa krama dan kegiatan lainnya.bahkan saya 

sering jamaah bersama orang tua. 

Aufa     : Ya, dapat memotivasi kami untuk jamah, belajar,  

berbahasa krama dan kegiatan lainnya.bahkan saya 

sering jamaah di rumah. 

Nada    : Ya, dapat memotivasi kami untuk jamah, belajar,  

berbahasa krama dan kegiatan lainnya.bahkan saya 

sering jamaah di masjid. 

Dayat   : Ya, dapat memotivasi kami untuk jamah, belajar,  

berbahasa krama dan kegiatan lainnya.bahkan saya 

sering jamaah bersama orang tua.
122

 

 

Dari berbagai pendapat yang sama mereka yakin bahwa program 

buku panduan anak saleh tersebut membawa kontribusi yang besar bagi 

sekolah maupun siswanya. 
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Berikut ini wawancara kepadapenyusun buku panduan anak saleh: 

MIN Sembilan Udanawu Blitar mengimplementasi dan menjalankan 

program buku panduan anak saleh sejak tahun 2008 dan dalam 

pelaksanaannya program ini bisa membentuk karakter saleh pada 

anak dalam waktu seminnggu.seperti hasil wawancara diatas bahwa 

kontribusi program bukupanduaan anak saleh sangat besar yaitu 

untuk Tujuannya membentuk karakter anak saleh dan ciri-ciri anak 

saleh itu 1. Harus faham tentang ilmu-ilmu agama, setelah faham 

tentang ilmu-ilmu agama anak-anak itu harus menerapkan. 

Bagaimana anak-anak itu bisa paham tentang ilmu agama? Dengan 

cara harus didasari tentang bacaan-bacaan keagamaan.contoh: doa 

mendoakan orang tua dan tidak itu juga anak juga dibentuk rohani 

yang religius dan surat-surat pendek itu gunanya untuk menambah 

bacaan-bacaan didalam bacaan sholat.ciri-ciri anak saleh harus faham 

dulu tentang ilmu-ilmu agama setelah faham diterapkan dalam  

kehidupan sehari-hari. Tang namanya anak saleh itu adalah anak 

yang benar benar dalam apa? Benar dalam agama. Walladun 

Sholiihuun artinya anak yang benar sesuai dengan agama.
123

 

 

Dari paparan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan 

diadakannya buku panduaan anak saleh memberikan dampak yang baik pada 

setiap individu ataupun warga sekolah. Meskipun demikian kualitas setiap 

individu mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan mutu sekolah. Jadi 

kesamaan pendapat mereka untuk menerima program yang telah dirancang 

oleh sekolah merupakan sebuah respect atau reaksi program-program yang 

ada di MIN Sembilan Udanawu Blitar.  

Sedangkan untuk Hasil Penerapan Buku Panduan Anak Saleh Dalam 

Membentuk Karakter ReligiusBagi Siswa Kelas IV Di MIN Sembilan 

Udanawu Blitar.  
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Keberhasilan penerapan buku panduan anak saleh tidak terlepas dari 

praktek dalam kesehariannya. Penerapan inilah yang akan menjadikan 

penguat dalam pembentukan karakterreligius siswa secara sempurna. 

Penerapan merupakan suatu hal yang sangat  penting agar agar suatu 

progranm dapat berjalan dengan baik. Misalnya kegiatan murotal pagi, 

mendoakan orang tua, salat berjamaah itu kesemuanya akan berjalan dengan 

maksimal dengan adanya penanaman jiwa keriligiusan siswa dalam sehari-

hari. Seperti halnya buku anduan anak saleh disusun sedemikian rupa yang 

mana dapat menumbuhkan hasil yang baik dalam penerapan buku panduan 

anak saleh. Hasil itu dapat terlihat dalam  begitu jelas dengan perilku siswa 

dalam kesehariannya siswa baik disekolah maupun dirumah sebab buku 

panduan anak saleh merupakan buku penghubung anatara siswa dengan 

guru, siswa dengan orang tua, dan guru dengan wali murid. 

Seperti hasil wawancara ibu kepala sekolahyaitu : 

Hasil penererapan buku panduan anak saleh menurut saya cukup 

menjanjikan dalam artian ketika semua materi itu diterapkan maka 

akan nampak wujud hasilnya dengan bukti pemberian centang anak 

dan paraf yang diberikan orang tua dan guru. Pemberian centang itu 

bukan sembarang centang, contohnya dalam materi salat 5 waktu, 

berbahasa kromo, belajar wajib, mengaji, dan bermain ganget mereka 

wajib mencentang setelah melaksanakan kegiatan tersebut jadi secara 

otomatis kegiatan centang mencentang yang anak -anak lakukan 

membuahkan hasil kegiatan tersebut karena mereka melaksanakan 

kegiatan tersebut. Yang awalnya menurut mereka tuntutan menjadi 

kebiasaan yang harus diisi. Selain itu materi yang telah diampu oleh 

anak-anak seperti H2SPD akan dilombakan dari situlah hasil 

penerapan buku anak saleh akan terlihat.
124
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Dari ungkapan diatas dapat diketahui bahwa penerapan buku 

panduan anak saleh dalam membentuk karakter yang religius sangatlah 

besar. Sebab didalam buku panduan anak saleh sudah terkafer, dan cara 

untuk menjadikan anak yang saleh orang tua harus mejadi tombol dalam 

menggerakkan penerapan buku panduan anak saleh. Hal itu mengajarkan 

guru, siswa dan wali murid untuk aktif didalam sikap kesalehan dan 

ketakwaan kepada Allah Swt. Serta sebagai jembatan pengingat untuk orang 

tua , guru, dan murid. 

Hal itu diungkapkan oleh walimurid  yaitu : 

Senang dengan adanya buku panduan anak salih, karena secara tidak  

langsung kita tau kegiatan anak-anak disekolah dan  kegiatan 

keseharian anak dirumah dan apabila anak melanggar, anak akan 

diberi point dan point yang diberikanpun akan berwujud hukuman 

tetapi hukumannya pun mendidik. Contohnya: tidak bawa buku, 

maka anak diberi point oleh guru dan kemudian memberi hukuman 

berupa hafalan.
125

 

 

Hasil wawancara diatas merupakan bentuk dari ungkapan yang 

menjadi keberhasilan penerapan buku panduan anak saleh. Hal itu dapat 

terlihat dari hasilnya ketika di sekolah. 

Hal tersebut seperti yang dikatakan dalam wawancara kepada wali 

kelas IV A yaitu : 

Setiap program pasti ada kelebihan kekurangan disekolah terus 

meningkatkan kelebihan dan hasil penerapan akan ditingkatkan 

ditahun-tahun selanjutnya serta  mengevaluasi kelemahan yang ada 
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di program buku panduan anak saleh. Sebelum diterapknnya buku 

panduan anak saleh ini dari sekolah mengundang wali murid kelas 1 

dan anaknya mereka di brifing terkait penerapan buku panduan anak 

saleh dengan cara wali murid memangku anaknya dan dari kepala 

sekolah dan guru menyampaikan isi yang ada di buku panduan anak 

saleh sekalian anak praktek, jadi anak-anak sudah terbiasa hingga 

tahun tahun berikutnya.
126

 

 

Program yang berkembang pasti ada kelebihan dan kekurangan. Hal 

tersebut terlihat dalam hasil penerapan buku panduaan anak saleh ketika 

diambil prosentasinya.  

Seperti yang dikatakan dalam wawancara kepada penyusun buku 

panduaan anak saleh yaitu : 

Hasil penerapan untuk prosentase di buku panduan anak saleh MIN 9 

ini menurut saya hasil di dalam sholat jama’ah rata-rata shubuh anak-

anak bersemangat bahkan orang tua mereka saja kalah, dalam artian 

sholat berjama’ah ke amsjid atau mushola, karena pada buku anak 

saleh ada penekanan sholat lima waktu, dan di dalam berbahasa halus 

mereka selalu menerapkan walau sedikit-sedikit sesuai dengan 

kemampuan mereka, untuk belajar malam tetap dilaksanakan walau 

hanya membaca, karena ada aturan waktu 30 menit belajar, meskipun 

tidak faham, lalu setiap malam selalu membaca al-Qur’an aturannya 

15 menit, tapi biasanya anak malas juga sehingga terkadang kalau 

orang tua kuwalahan tidak apa, yang penting tettap mengaji 

walaupun hanya 15 menit, yang penting setiap malam hari membaca 

al-Qur’an.
127

 

 

Kegiatan yang terdapat di dalam buku panduaan anak saleh 

merupakan bentuk kesanggupan dan kesiapan siswa MIN Sembilan 

Udanawu Blitar. 
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Hal itu terlihat nampak jelas dalam wawancara kepada siswa kelas 

IV A yaitu : 

a. Materi tentang al-qur’an 

 Apakah kalian selalu membaca al- qur’an? 

Adriyan: Selalu dan saya sekarang sudah juz 17  

Tasya: Selalu dan saya sekarang juz 6 

Rara     : Selalu dan sekarang saya juz 7 

Sagita   : Selalu dan sekarang saya  juz 5 

Aufa     : Selalu dan sekarang saya juz 10 

Nanda   : Selalu dan sekarang saya juz 7 

Dayat    : Selalu dan sekarang saya sudah juz 7 

 

b. Materi tentang salat 

 Apakah kalian selalu menerapkan sholat 5 waktu dalam sehari? 

Adriyan: Ya, saya menerapkan  sholat 5 waktu 

Tasya   : Ya, saya menerapkan sholat 5 waktu 

Rara     : Ya,  saya menerapkan sholat 5 waktu, tapi saya pernah 

tidak sholat isya’ 1x karena saya ketiduran dan 

dibangunkan sulit. 

Sagita   : Ya, saya menerapkan sholat 5 waktu, tapi kadang-

kadang waktu sholat isya’ agak sulit, soalnya 

mengantuk dulu.  

Aufa     : Ya, saya menerapkan sholat 5 waktu, tapi pernah 

bolong sholat isya’ 1x dan subuh 1x  

Nanda   : Ya, saya menerapkan 5 waktu  

Dayat    : Ya, saya menerapkan 5 waktu 

 

c. Materi tentang do’a 

 Apakah kalian selalu berdo’a dalam setiap harinya? 

Adriyan: Ya, apalagi ketika diantar dan dijemput orang tua. 

Saya mendoakan orang tua dan orang tua mengamini. 
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Tasya   : Ya, apalagi ketika diantar dan dijemput orang tua. 

Saya mendoakan orang tua dan orang tua mengamini. 

Rara     : Ya, apalagi ketika diantar dan dijemput orang tua. 

Saya mendoakan orang tua dan orang tua mengamini. 

Sagita   : Ya, apalagi ketika diantar dan dijemput orang tua. 

Saya mendoakan orang tua dan orang tua mengamini. 

Aufa     : Ya, apalagi ketika diantar dan dijemput orang tua. 

Saya mendoakan orang tua dan orang tua mengamini. 

Nanda   : Ya, apalagi ketika diantar dan dijemput orang tua. 

Saya mendoakan orang tua dan orang tua mengamini. 

Dayat    : Ya, apalagi ketika diantar dan dijemput orang tua. 

Saya mendoakan orang tua dan orang tua mengamini. 

 

d. Materi tentang akhlak 

 Apakah kalian selalu berjabat tangan dengan orang tua dan guru 

ketika disekolah? 

Adriyan: Selalu berjabat tangan dengan orang tua ketika 

mengantar dan menjemput dan berjabat tangan dengan  

bapak atau ibu guru ketika masuk digerbang sekolah. 

Tasya   : Selalu berjabat tangan dengan orang tua ketika 

mengantar dan menjemput dan berjabat tangan dengan  

bapak atau ibu guru ketika masuk digerbang sekolah  

Rara: Selalu berjabat tangan dengan orang tua ketika 

mengantar dan menjemput dan berjabat tangan dengan  

bapak atau ibu guru ketika masuk digerbang sekolah 

Sagita: Selalu berjabat tangan dengan orang tua ketika 

mengantar dan menjemput dan berjabat tangan dengan  

bapak atau ibu guru ketika masuk digerbang sekolah 

Aufa     : Selalu berjabat tangan dengan orang tua ketika 

mengantar dan menjemput dan berjabat tangan dengan  

bapak atau ibu guru ketika masuk digerbang sekolah 

Nanda   : Selalu berjabat tangan dengan orang tua ketika 

mengantar dan menjemput dan berjabat tangan dengan  

bapak atau ibu guru ketika masuk digerbang sekolah 

Dayat    : Selalu berjabat tangan dengan orang tua ketika 

mengantar dan menjemput dan berjabat tangan dengan  

bapak atau ibu guru ketika masuk digerbang sekolah 
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 Apakah kalian berbahasa krama halus kepada orang tua dan guru 

kalian? 

Adriyan: Ya, “enggeh” terkadang waktu di perintah. 

Tasya   : Ya,”enggeh” terkadang waktu di panggil. 

Rara    : Ya ,terkadang ,”enggeh” ketika di waktu di suruh. 

Sagita  : Ya,”enggeh” terkadang waktu di minta tolong 

ambilkan. 

Aufa   : Ya, “ngapunten”ketika meminta maaf ketika berbuat 

kesalahan. 

Nanda : Ya,”dalem” ketika dipanggil.  

Dayat: Ya,”enggeh” ketika disuruh belanja ke toko.
128

 

 

Dari keterangan wawancara diatas dapat diketahui setelah 

diadakannya penerapan buku panduaan anak saleh yang diadakan oleh 

sekolah, mulai dari menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan 

kegiatan–kegiatan religius ketika dirumah maupun disekolah penerapan ini 

juga memeliharanya agar kebiasaan tersebut terus diterapkan hingga akhir 

hayat. Dalam mengemban tanggung jawab terhadap peserta didik harus 

melibatkan dengan orang tua dan wali murid melalui kemunfakatan bersama 

agar tercapai tujuan yang diharapkan. 

2. Faktor Pendukung Penerapan Pada Buku Panduaan Anak Saleh Dalam 

Membentuk Karakter Religius Bagi Siswa Kelas IV DiMIN Sembilan 

Udanawu Blitar 

Madrasah Ibtidaiyah Negri Slemanan adalah suatu lembaga yang 

bergerak dalam bidang pendididikan yang berada di dukuh Wonorejo desa 
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Slemanan. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1970 yang dahulunya bernama MI 

AL-QODARIYAH. Nama itu diambil karena dulu H. Abdur Qodir selaku 

kyai/sesepuh desa/dukuh menjariyahkan tanah, bangunan madrasah, 

masjid/mushala untuk sarana pendidikan di desa tersebut. Sejalan dengan 

perkembangan MIN Sembilan, terdapat pula beberapa faktor pendukung dan 

penghambatnya. Adapun faktor pendukung dalam berkembangnya buku 

panduan anak saleh di MIN Sembilan Udanawu Blitar  antara lain seperti 

hasil wawancara kepala sekolah: 

Program Madrasah yang ingin membentuk jiwa karakter anak salih. 

Permintaan wali murid dengan bentuk alat. Serta fasilitas sarana 

prasarana seperti masjid, kelas, tape recorder selain itu juga 

pembawaan pada diri anak baik pada dirinya sendiri dan di 

lingkungannya.
129

 

Program buku panduaan anak saleh dalam penerapannya sangat 

memanfaatkan fasilitas madrasah seperti hasil wawancara dengan penyusun 

buku panduaan anak saleh yaitu pak Ibadul Muthoi, sebagai berikut: 

a. Tempat ibadah, sebab tidak mungkin di dalam buku itu berjalan 

dengan baik dengan tidak adanya tempat ibadah. Yasin, tahlil, 

praktek sholat untuk anak kelas 1 sampai 2 di masjid, hafalan 

kelas 3-6 sekitar 400 santri, hafalan bersama-sama di masjid 

setiap hari. Pembacaan juz amma bersama-sama juga di masjid. 

Jadi, faktor pendukung utama adalah masjid.  

b. Kelas untuk tempat untuk tempat membaca bacaan-bacaan 

tertentu di waktu pagi, sebab bacaannya itu ada yang di pagi dan 

di siang hari. 

c. Pengeras suara.
130

 

 

                                                             
129Lihat transkip wawancara nomor: 01/21-03/2018. 
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Tempat ibadah, kelas yang cukup dan memadai dan pengeras suara 

adalah bentuk sarana yang sangat mendukung dalam penerapan buku 

panduaan anak saleh, selain itu sarana yang ada seprti speaker (pengeras 

suara ) dapat menjadikan anak termotivasi seperti hasil wawancara wali 

kelas IV A, sebagai berikut: 

Agar anak cinta dan senang membaca materi buku panduan anak 

saleh MIN 9 ini mengadakan murotal, murotal itu yang 

dilaksanakan kelas 5 dan 6 dipagi hari dan untuk kelas 3-4 siang 

hari jam 12 setelah kegiatan belajar mengajar. Dan untuk anak yang 

berbakat dan berprestasi pada setiap pagi hari sebelum 

pembelajaran sekitar jam 06.30 anak itu diminta untuk membacakan 

ayat-ayat pilihan (murotal) dengan menggunakan membran agar 

terdengar di lingkungan sekolah dan untuk menyambut siswa, guru, 

wali murid yang datang. Tentu saja semua ini dibutuhkan seleksi 

yang mana anak-anak akan termotivasi terhadap buku panduan anak 

saleh.jadi dapat dipastikan faktor pendukungnya adalah guru, 

keluarga, lingkungan, dan sarana prasarana.
131

 

 

Selain itu dalam buku panduaan anak saleh terdapat point-point yang 

mana bisa menjadikan diri anak apabila tidak menerapkan buku panduaan 

akan mendapat point dari guru mereka itu yang menjadi faktor pendukung, 

seperti hasil wawancara wali murid sebagai berikut: 

Ibu Isti:  Adanya hukuman berupa point dari sekolah, jadi 

otomatis anak akan takut jikalau melanggar, lingkungan 

rumah yang baik, kegiatan yang bernilai positif dan 

perhatian kedua orang tua yang banyak serta 

pembawaan dari lingkungan keluarga. 

Ibu Atul: Adanya hukuman berupa point dari sekolah, jadi 

otomatis anak akan takut jikalau melanggar, lingkungan 

rumah yang baik, kegiatan yang bernilai positif dan 

perhatian kedua orang tua yang banyak.
132
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Dari keterangan wawancara diatas dapat diketahui bahwa faktor 

pendukung penerapan buku panduan anak saleh adalah pembawaan sejak 

lahir, lingkungan, masyarakat sekolah, orang tua, sarana prasarana sekolah, 

point dan peraturan yang ada di MIN Sembilan Udanawu Blitar. Yang 

kesemuanya dapat menarik diri peserta didik untuk menerapkan buku 

panduaan anak saleh yang riligius secara disiplin. 

3. Faktor Penghambat Penerapan Pada Buku Panduaan Anak Saleh Dalam 

Membentuk Karakter Religius Bagi Siswa Kelas IVDi MIN Sembilan 

Udanawu Blitar 

Adapun faktor penghambat dalam berkembangnya MIN Sembilan 

diantaranya, seperti hasil wawancara kepada ibu kepala sekolah diantaranya: 

Karena dikerjakan setiap hari mungkin dari anak-anak lupa untuk 

mencentang dan baru dicentang dan dimintakan tanda tangan orang 

tuanya ketika disekolah. Selain itu banyaknya kelas dan kesibukan 

guru serta keterbatasan waktu disekolah.
133

 

 

Selain dari siswa terkadang wali murid juga menjadi faktor 

penghambatnya seperti hasil wawancara kepada ibu wali kelas IV: 

Namanya program pasti ada penghambatnya, contohnya: Kesibukan 

orang tua seperti ada wali murid yang kurang memperhatikan dalam 

pengisian  buku panduan anak saleh, misalnya: tidak tertib 

menandatangani setiap hari kadang kurang disiplin untuk 

mengingatkan anak seperti yang ada di buku, anak lupa membawa, 

padahal itu wajib dibawa setiap hari dan untuk itu pihak sekolah 

tetap memberi konsekwensinya.seperti: sekolah memiliki  program 

adiwiyata, anak yang melanggar di hukum dengan membawa 

tanaman yang nanti bisa digunakan untuk mendukung program 

adiwiyata atau kalau tidak seperti itu anak-anak di minta untuk 
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menghafalkan surat pendek, hadist-hadist seperti di materi yang ada 

di buku panduan anak saleh.
134

 

 

Selain faktor siswa dan orang tua faktor penghambat kegiatan buku 

panduaan anak saleh yang digunakan dalam setiap harinya diantaranya 

adalah tv, hp yang kesemuanya biasa digunakan senjata bagi orang tua 

ketika mereka sedang sibuk seperti hasil wawancara kepada wali murid kelas 

IV A, sebagai berikut: 

Ibu Isti: Faktor penghabatnya adalah media massa seperti hp, 

televisi, dan gangguan adik dalam artian adiknya 

yang kecil bermain hp secara otomatis kakaknya juga 

ingin bermain hp. 

Ibu Atul: Faktor penghabatnya adalah media massa seperti hp, 

televisi, dan gangguan adik dalam artian adiknya 

yang kecil bermain hp secara otomatis kakaknya juga 

ingin bermain hp.
135

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh penyusun buku panduaan anak 

saleh tentang penghambat buku panduaan anak saleh dalam kesehariaannya 

yang mana siswa, orang tua juga menjadi faktor penghambatnya karena 

penerapan buku yang digunakan sehari-hari selain itu lingkup sekolah juga 

dapat menjadikan penghambat program buku panduaan anak saleh. Seperti 

hasil wawancara kepada penyusun buku panduaan anak saleh, sebagai 

berikut: 

1. Guru yang kurang respect 
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2. Buku anak saleh itu modal-madul sebab dalam satu tahun buku itu 

tidak boleh hilang dan buku itu tidak ada sampul paten karena 

anak-anak susah menyampul tidak mau. 

3. Hilang, sebab aturannya kalau buku itu hilang anak tidak boleh 

foto copy, harus mencari terlebih dahulu selama seminggu. 

4. Faktor penghambat dari anak tidak ada tapi mungkin dari anak itu 

dalam mengisi lupa untuk mencentang, malah faktor 

penghambatnya itu adalah orang tua, karena tombolnya adalah 

orang tua dan guru . ketika guru memerintah anak harus 

melaksanakan jadi kesannya orang tua harus menombol anak 

secara aktif dalam kesehariannya.guru disekolahan, orang tua 

dirumah itu rumusnya agar anak merasa termotivasi.
136

 

 

Dari keterangan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

penghambat buku panduaan anak saleh adalah adanya sebagian  guru yang 

tidak mendukung program tersebut karena belum berhasilnya suatu program, 

buku yang rusak atau hilang karena tidak adanya sampul paten,orang tua 

yang terlalu sibuk dan kurang memperhatikan anaknya, media massa, 

kejenuhan pada diri anak karena program buku panduan anak saleh 

dilakukan  setiap hari, banyaknya kelas dan kesibukan guru serta 

keterbatasan waktu disekolah. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa setiap 

progam itu selalu ada faktor penghambatnya. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Penerapan Buku Panduan Anak Saleh di Min Sembilan Udanawu 

Blitar 

1. Analisis Penerapan dan Hasil Penerapan Buku Panduan Anak Saleh Dalam 

Membentuk Karakter Religius Bagi Siswa Kelas IV Di MIN Sembilan 

Udanawu Blitar 

Implementasi merupakan suatu proses ide, kebijakan atau inovasi 

dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa 

pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap.
137

 Bisa juga diartikan 

penerapan, yang dimulai dari tahap perencanaan, kemudian proses 

pelaksanaan, hingga evaluasi dari pelaksanaan tersebut. Dalam hal ini 

penulis akan menyajikan data mulai dari perencanaan kegiatan-kegiatan 

kereligiusan, kemudian pelaksanaan kereligiusan, hingga evaluasi 

pelaksanaan kegiatan kereligiusan di MIN Sembilan Udanawu Blitar. 

Di MIN Sembilan Udanawu Blitar terdapat penerapan buku 

panduaan anak saleh yang mana diadakannya buku itu bertujuan untuk 

mencetak siswa-siswinya menjadi siswa-siswi yang berjiwa islami, sehat 

jasmani maupun rohani, mandiri dan berakhlakul mulia. Buku pegangan 
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siswa yang disusun ini merupakan salah satu  sarana untuk mencapai target 

program pembentukan karakter anak saleh yang menjadi program utama di 

lembaga MIN Sembilan Udanawu Blitar, mencetak siswa-siswi yang berjiwa 

islami, mandiri dan berakhlak mulia serta handal dalam menghafal ayat-ayat 

Allah swt dan hadist-hadist nabi Muhammad saw. 

Hal ini sesuai teori bahwa buku panduaan anak saleh  merupakan 

bentuk suatu kegiatan yang terimplementasikan yang dapat menjadikan diri 

siswa berperilaku baik dan berkarakter saleh serta mengamalkan kegiatan 

yang ada di buku panduan anak saleh yang bertujuaan untuk menanamkan 

karakter religius. 

Buku panduaan merupakan sekumpulan lembaran kertas yang 

memuat prinsip, prosedur, deskriptif materi pokok, dan model pembelajaran 

siswa didalam proses belajar mengajar.
138

 MIN Sembilan adalah salah satu 

sekolah yang mengadakan program buku panduaan anak saleh sebagai 

pembentuk karakter anak saleh yang religius. Program tersebut dirancang 

sedemikian rupa oleh penyususun. Dari hasil wawancara dengan penyusun 

buku panduaan anak saleh yakni pak ibadul muto’i dapat penulis simpulkan 

bahwa buku panduan anak saleh disusun dengan menggunakan buku 

penghubung yang disediakan madrasah yang dicetak dalam bentuk warna-

warni agar siswa mudah membedakan kegiatan sehari-harinya, seperti 
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lembar kertas warna hijau yang di praktekkan anak dengan  mendo’akan 

orang tua didepan orang tuanya ketika berangkat dan pulang bagi yang 

diantar harus mendoakannya dan orang tua mengamini dan bagi yang tidak 

diantar mendoakannya di rumah dan hal tersebut juga  dilakukan ketika 

pulang sekolah. Di kertas warna kuning berisi tentang kegiatan hariaan anak 

saleh yang didalamnya terdapat 9 item kegiatan diantaranya salat 5 waktu, 

mengaji, belajar, bahasa krama, pegang hp). Sedangkan dikertas warna 

merah muda berisi tentang pelanggaran anak di madrasah, yang berisi point-

point pelanggaran. Selain itu didalam buku panduan anak saleh itu juga 

terdapat materi H2SPD,hadist-hadist, tahlil dan ayat-ayat pilihan yang 

kesemua materi ini akan dihafalkan kepada orang tua dan guru kelas. 

Sebelum buku itu diterapkan wali murid dan siswa di sosialisasikan dengan 

penerapan buku panduaan anak saleh seperti hasil wawancara dengan ibu 

kepala sekolah ibu Khilmah Azimah dan wali kelas IV A ibu Kustinasri. 

Sosialisasi tersebut adalah bentuk perencanaan dari madrasah karena yang 

akan berperan penting daam buku panduan tersebut adalah guru siswa dan 

wali murid.  

Proses buku panduan anak saleh berjalan sesuai alur yang telah 

dirancang berkat kerja sama dan masukan bapak ibu guru, wali murid, 

kepala sekolah, supaya terciptanya karakter religius seperti buku ini yakni 

berjudul anak saleh. Anak saleh sendiri mempunyai arti anak yang taat 

bersungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dari ulasan kalimat disamping 



77 

 

 

menunjukkan bahwa diadakan program buku anak saleh di MIN Sembilan 

ini adalah agar anak paham tentang ilmu agama dan kemudian menerapkan, 

selain itu program ini berjalan setiap hari baik di sekolah maupun di rumah 

dengan otomatis anak akan terbiasa karena penanaman karakter tersebut 

dilakukan setiap hari dan tiap minggunya guru mengecek kolom yang diisi 

oleh siswa, serta penerapan sanksi bagi yang melanggar itu adalah bentuk 

evaluasi dari sekolah tentang penerapan buku panduan anak saleh seperti 

hasil wawancara kepada ibu kustinasri wali kelas IV A. Evaluasi diberikan 

oleh sekolah tidak hanya itu saja melainkan  ditiap tahunya sekolah 

mengadakan lomba anak saleh yang diikuti oleh perwakilan kelas I sampai 

kelas VI. Jadi pembuktian tentang diadakan penanaman karakter religius 

dalam buku panduan anak saleh sangatlah terbentuk sebab dengan adanya 

buku panduan anak saleh secara tidak langsung guru maupun orang tua dapat 

megetahui kegiatan disekolah dan kegiatan keseharian dirumah dan apabila 

anak melanggar anak akan diberi point, jadi point adalah alat agar anak lebih 

giat untuk menerapkan buku panduan anak saleh. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa buku panduan anak saleh sangat 

penting dalam pengembangan karakter religius siswa. Peran tersebut dapat 

dilihat dari banyaknya manfaat yang dapat diambil dari penerapan buku 

panduaan anak saleh untuk mendukung pengembangan penanaman 

kereligiusan. Jadi peran buku panduaan anak saleh dalam memajukan dunia 
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kereligiusan sekolah tidak diragukan lagi. Seperti penerapan buku panduaan 

anak saleh dalam pembentukan karakter religius. 

Dari uraian diatas terdapat kesesuaian antara teori dan analisis bahwa 

untuk program buku panduaan anak saleh yang dilakukan di MIN Sembilan 

Udanawu Blitar mempunyai banyak dukungan didalam penerapannya. 

Dukungan tersebut diberikan langsung dari sekolah, kepala sekolah, guru, 

wali murid, dan siswa. Bagi sekolah terutama kepala sekolah program buku 

panduaan anak saleh berguna untuk mengukur kuatnya penanaman karakter 

religius siswa apakah sudah sesuai dengan penerapan yang telah berjalan 

selama ini atau belum agar mempermudah sekolah dalam memberikan 

timbal balik antara guru dengan siswa dan dengan wali murid dalam 

penerapan buku panduaan anak saleh yang bertujuan untuk penanaman 

karakter religius di sekolah. 

Sedangkan dalam Analisis Hasil Penerapan Buku Panduaan Anak 

Saleh Dalam Membentuk Karakter Religius Bagi Siswa Kelas IV Di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar dapat dapat disimpulkan bahwa: 

Menurut Fuad Wahab, istilah karakter sama dengan istilah akhlak 

dalam pandangan islam. Dalam berbagai kamus, karakter (character) dalam 

bahasa arab diartikan khuluq, sajiyyah, thab’u, yang dalam bahasa Indonesia 

diterjemahkan dengan syakhshiyyah atau personality, artinya 
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kepribadian.
139

Karakter menurut Simon Philips adalah kumpulan tata nilai 

yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan 

perilaku yang ditampilkan.
140

 Secara etimologis, kata karakter bisa berarti 

tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain, atau watak.
141

 Karakter merupakan titian ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan. Pengetahuan tanpa landasan kepridaian yang 

benar akan menyesatkan, dan ketrampilan tanpa kesadaran diri akan 

menghancurkan. Jadi karakter merupakan kumpulan dari tingkah laku baik 

dari seseorang anak manusia. Tingkah laku ini merupakan perwujudan dari 

kesadaran menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya mengemban amanah dan 

tanggung jawab.
142

 

Menurut analisis pendapat dua kelompok tersebut sama-sama 

berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang karena karakter 

merupakan kumpulan dari tingkah laku baik dari seorang anak manusia, 

selain itu 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, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri 

                                                             
 139Thomas lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2012),hlm.69-74. 
140Hamdani Hamid, Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2013),36. 
141Fatchul Mu’in. Pendidikan Karakter, Konstruksi Teoritik Dan Praktik, (Jogjakarta:Ar-Ruzz 

Media,2011),204. 
142Eri Sudewo, Best Practice Character Building Menuju Indonesia Lebih Baik,(Jakarta 

Selatan:Republik Penerbit,2011),8 
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sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan 

kamili.
143

 

Dalam pembentukan karakter ada tiga hal yang berlangsung secara 

integeritas 

a. Anak mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan yang harus diambil, 

maupun memberikan perioritas hal-hal yang baik
144

. Hasil dari 

wawancara dengan Adriyan, Tasya, Sagita, Aufa, Nanda dan Dayat 

siswa kelas IV A mengatakan bahwa mereka menerapkan salat 5 waktu 

secara berjamaah seperti yang dikatakan (Adriyan, Tasya, Nanda, Dayat 

: Ya, saya menerapkan  sholat 5 waktu) dan ketika mereka 

meninggalkan salat sebab sulit di bangunkan mereka mengqadlonya 

seperti yang dikatakan (Rara : Ya,  saya menerapkan sholat 5 waktu, 

tapi saya pernah tidak sholat isya’ 1x karena saya ketiduran dan 

dibangunkan sulit dan besoknya saya menggantinya, Aufa: Ya, saya 

menerapkan sholat 5 waktu, tapi pernah bolong sholat isya’ 1x dan 

subuh 1x dan saya mengganti salat di lain waktu, Sagita: Ya, saya 

menerapkan sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang waktu sholat isya’ agak 

sulit, soalnya mengantuk dulu, tetapi saya selalu mengganti salat di lain 

waktu). Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa mereka selalu 

                                                             
143Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Jogjakarta:Laksana,2011), 18-19 

 144Zainul Miftah, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui bimbingan dan Konseling, 
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mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah baik di rumah maupun di 

masjid dan apabila mereka meninggalkan salat mereka akan mengganti 

di lain waktu dalam catatan kegiatan salat mereka dipantau oleh orang 

tua dan guru dengan menggunakan lembar kegiatan hariaan anak saleh. 

Jadi mereka mengerti baik dan buruk, mengerti tindakan yang harus 

diambil, maupun memberikan perioritas hal-hal yang baik. 

b. Anak mempunyai kecintaan pada kebijakan dan membenci pebuatan 

buruk adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

seseorang karena Kecintaan itu merupakan obor atau semangat untuk 

melakukan kebijakan
145

 seperti yang dikatakan ibu Khilmah Azimah, 

kepala sekolah mengatakan bahwa kecintaan mereka pada kebajikan 

dituangkan darihasil penererapan buku panduan anak saleh menurut 

saya cukup menjanjikan dalam artian ketika semua materi itu diterapkan 

maka akan nampak wujud hasilnya dengan bukti pemberian centang 

anak dan paraf yang diberikan orang tua dan guru. Pemberian centang 

itu bukan sembarang centang, contohnya dalam materi salat 5 waktu, 

berbahasa kromo, belajar wajib, mengaji, dan bermain ganget mereka 

wajib mencentang setelah melaksanakan kegiatan tersebut jadi secara 

otomatis kegiatan centang mencentang yang siswa lakukan 

membuahkan hasil kegiatan tersebut karena mereka melaksanakan 

kegiatan tersebut. Yang awalnya menurut mereka tuntutan menjadi 
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kebiasaan yang harus diisi. Selain itu materi yang telah diampu oleh 

anak-anak seperti H2SPD akan dilombakan dari situlah hasil penerapan 

buku anak saleh akan terlihat. Sedangkan untuk membenci perbuatan 

buruk di buktikan dengan kegiatan yang ada di buku panduaan anak 

saleh yang mana Sudah pasti karena mau tidak mau anak harus 

melaksanakan program yang ada pada buku panduan anak saleh seperti 

halnya:  sholat. Anak merasa punya tanggung jawab “Oh, hari ini aku 

sholat. Sholat subuh, dzuhur, asar, maghrib, isya’jadi aku harus sholat 

dan mencentang. Otomatis mereka baik itu terpaksa atau tidak karena 

masih kecil dengan sendirinya anak akan sholat. Disadari atau tidak 

anak kecil kalau saholat masih di perintah, jadi buku panduan anak saleh 

adalah alat yang bisa membuat anak melakukan kegiatan sholat dan 

kegiatan lain yang bernilai religius itu dapat terimplementasikan. Jadi 

analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kecintaan pada kebijakan dan 

membenci pebuatan buruk adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan seseorang. 

c. Anak mampu melakukan kebajikan dan terbiasa melakukannya.
146

Pem 

buktikan ini terimplementasikan oleh siswa di MIN Sembilan yang 

setiap paginya terealisasikan dengan pembuktian kegiatan salaman 

dalam mendoakan orang tua ketika berangkat sekolah dan pulang 

sekolah dan kegiatan hafalan pagi sebelum kurikulum dari negara. 
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Contonya saja hafalan pagi jam setengah tujuh sampai jam tujuh, itu 

kurikulum negara. Di tambah kurikulum tambahan yang mana berguna 

di masyarakat nanti. Kalau kurikulum yang siang adalah hafalan juz 

amma, tahlil, dan yasin, jadi ada dua kurikulum. Kurikulum sentral dan 

kurikulum negara. Di tuntaskan di pagi hari sebelum kegiatan dari 

negara, bacaan-bacaan do’a sesuai dengan kurikulumnya ditambah 

kurikulum lembaga ada pemantapan lagi, kurikulum orang dewasa harus 

hafal juz amma, tahlil, beserta do’a do’anya untuk yang sangat panjang 

itu dituntaskan pada jam 12.00 sampai 12.45. setelah itu sholat lalu anak 

–anak membaca do’a dengan keras tanpa mengamininya jadi sekitar 300 

siswa itu menghafalkan do’a. Selain itu sholat dhuha juga dilakukan 

secara berjamaah. Jadi sudah pasti bahwa buku pandun anak saleh ini 

sesuai dengan kurikulum negara. Jadi kegiatan pada buku panduaan 

anak saleh sesuai dengan kurikulum negara maupun lembaga, sesuai 

hasil wawancara dengan penyusun buku panduaan anak saleh bapak 

Ibadul Mutho’i. 

Lewat proses ini akan terbentuknya pilar-pilar karakter diantaranya 

karakter cinta tuhan dan alam semesta beserta isinya (religius), tanggung 

jawab, disiplin, mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, kerja 

sama, percaya diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, keadilan dan 

kepemimpinan, baik dan rendah hati, tolerensi, cinta damai, dan persatuan. 



84 

 

 

Karakter religius adalah sikap dan perilaku dan patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah lain, dan hidup rukun dengan pemuluk agama lain. Di MIN Sembilan 

Udanawu Blitar sangat menanamkan nilai karakter religius yaitu, dengan 

menggunakan alat berupa program buku panduan anak saleh yang 

didalamnya terdapat materi berupa H2SPD, blanko pembentukan karakter 

anak saleh, dan kegiatan  hariaan anak saleh yang kesemua materi disusun 

sesuai nama bukunya yakni buku panduan anak saleh dan disesuaikan 

dengan kurikulum sekolah. Karena arti anak saleh itu tidak hanya sekedar 

bagaimana taat terhadap agama, menjalankan perintah agama, puasa sunah, 

shalat tahajud maupun hal-hal baik atau sunah lainya. Akan tetapi arti saleh 

dan salehah adalah bagaimana seorang anak dapat mentaati kedua orang 

tuanya.
147

 Sepintar apapun seorang anak, sebagus apapun perilaku anak, 

pintar ngaji, rajin shalat salat malam, atau rajin berpuasa tidak akan ada 

gunanya apabila tidak taat kepada orang tua. 

Dari analisis data tersebut terdapat kesesuaianantara teori dan respon 

bahwa hasil penerapan buku panduan anak saleh dapat  penulis simpulkan 

dalam buku panduaan anak saleh yang merupakan buku panduaan yang 

menjanjikan peserta didik untuk menjadi anak yang saleh yang kesemuanya 

dapat dilihat di materi buku panduaan anak saleh yang terimplementasikan 

                                                             
 147Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri,Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara,2016),185. 
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oleh siswa dan di setujui oleh orang tua dan guru sebagai bukti penerapan 

yang berlangsung. Hasil akhir evaluasi juga dibuktikan dengan lomba anak 

saleh yang di adakan tiap tahunnya.jadi dapat disimpulkan bahwa hasil yang 

ada di dalam buku panduaan anak saleh sesuai dengan tujuan diadakannya 

buku yakni membentuk karakter anak saleh dan ciri-ciri anak saleh itu harus 

faham tentang ilmu-ilmu agama, setelah faham tentang ilmu-ilmu agama 

anak-anak itu harus menerapkan. Menerapkannya dengan cara harus didasari 

tentang bacaan-bacaan keagamaan.contoh: doa mendoakan orang tua dan 

tidak hanya itu  anak juga dibentuk rohani yang religius dan surat-surat 

pendek itu gunanya untuk menambah bacaan-bacaan didalam bacaan sholat. 

2. Analisis Faktor Pendukung Penerapan Pada Buku Panduaan Anak 

SalehDalamMembentuk Karakter Religius Bagi Siswa Kelas IV Di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar 

Pelaksanaan penanaman karakter religius pada buku panduaan anak 

saleh di MIN Sembilan Udanawu Blitar menggunakan kegiatan kesehariaan 

siswa dan bentuk persetujuaan orang tua dan guru dengan bentuk 

persetujuan penandatanganan disetiap kolom yang disediakan di buku 

panduaan anak saleh. Hal ini memiliki tujuaan untuk pembentukan karakter 

pada siswa di lingkup MIN Sembilan Udanawu Blitar. 

Di dalam proses setiap program pasti ada kelebihan dan kekurangan, 

sekolah terus meningkatkan kelebihan dan hasil penerapan akan ditingkatkan 

ditahun-tahun selanjutnya serta  mengevaluasi kelemahan yang ada di 
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program buku panduan anak saleh di tahun-tahun selanjutnya. Sebelum 

diterapknnya buku panduan anak saleh ini dari sekolah mengundang wali 

murid kelas 1 dan anaknya mereka di brifing terkait penerapan buku 

panduan anak saleh dengan cara wali murid memangku anaknya dan dari 

kepala sekolah serta guru menyampaikan isi yang ada di buku panduan anak 

saleh sekalian siswa praktek, jadi siwa sudah terbiasa hingga tahun tahun 

berikutnya. 

Adapun faktor pendukung dalam melaksanakan penerapan buku 

panduaan anak saleh terhadap peserta didik di MIN Sembilan akan penulis 

sajikan dari analisis wawancara terkait tentang faktor-faktor tersebut dari 

beberapa faktor yang telah penulis temukan, maka kemudiaan penulis 

menerapkan beberapa faktor pendukung, diantaranya: 

a. Pembawaaan 

Pembawaan atau hereditas adalah sifat-sifat kecenderungan yang 

dimiliki oleh setiap manusia sejak masih dalam kandungan sampai 

lahir.
148

 Sifat- sifat ini hadir dari bentuk perhatiaan orang tua dan 

lingkungan keluarga yang positif seperti  hasil wawancara dengan ibu 

Atul dan ibu Isti. Selain itu Pembawaan  merupakan potensi-potensi. 

Berkembang atau tidaknya suatu potensi yang ada pada seorang anak 

sangat tergantung kepada faktor-faktor lain.Dengan adanya pembawaan 

                                                             
 148http://makalah.blogspot.co.id/2011/10/faktor-faktor-pembentukakepribadian.diakses 12 

februari 2018. 
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atau hereditas MIN Sembilan Udanawu Blitar membentuk suatu 

program, program tersebut berbentuk buku pembiasaan yang dirancang 

sedemikian rupa serta berisi materi materi kegiatan anak saleh disekolah 

dan dirumah. Jadi buku panduaan anak saleh adalah sebuah alat untuk 

mengontrol siswa di sekolah maupun dirumah. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa faktor pembawaan merupakan 

faktor pendukung dalam pembentukan karakter religius di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar dengan melalui penerapan buku panduaan 

anak saleh. 

b. Kepribadiaan 

Hasil dari wawancara dengan kepala sekolah ibu Khilmah 

Azimah, Masa-masa pertumbuhan kepribadiaan  seseorang  harus di 

hadirkan melalaui bentuk program, di MIN Sembilan perkembangan 

kepribadiaan dihadirkan dalam bentuk penerapan buku panduaan anak 

saleh yang menjadi program unggulan yang mampu mencetak siswanya 

berakhlak saleh-salehah yang bernilai karakter religius. Hal ini sebagai 

bentuk Perkembangan akhlak pada seseorang yang sangat ditentukan 

oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa-

masa pertumbuhan yang pertama.
149

Kemampuan seseorang dalam 

memahami masalah-masalah agama atau ajaran-ajaran agama, hal ini 

sangat dipengaruhi oleh intelejensi pada orang itu sendiri dalam 
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memahami ajaran-jaran islam.Menurut penulis kepribadiaan memang 

harus dibentuk sedini mungkin agar diri seseorang sejak dalam buaian 

hingga besar terbentuk. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa buku panduaan anak saleh dapat 

menjadikan pribadi siswa yang berkarakter religius karena buku panduan 

anak saleh berisi tentang materi anak saleh dan kegiatan anak saleh yang 

dipraktekkan di setiap harinya baik disekolah maupun dirumah. 

c. Keluarga 

Keadaan keluarga atau rumah tangga ialah keadaan atau aktivitas 

sehari-hari di dalam keluarga, seperti sikap orang tua kepada anak-

anaknya, sikap ayah kepada ibu, sikap ibu kepadaayah, serta sikap orang 

tua kepada tetangga. Sikap orang tua  sangat mempengaruhi tingkah laku 

anak, karena perkembangan sikap sosial anak dimulai di dalam keluarga. 

Orang tua yang penyayang, lemah lembut, adil dan bijaksana, akan 

menumbuhkan sikap sosial yang menyenangkan pada anak. Karena anak 

merasa diterima dan disayangi oleh orang tuanya, maka akan tumbuh 

rasa percaya diri pada anak sehingga terbentuk pribadi yang 

menyenangkan dan suka bergaul
150

 seperti hasil wawancara dengan ibu 

Atul dan ibu Isti, lingkungan rumah yang baik kegiatan yang bernilai 

positif dan perhatian orang tua yang banyak merupakan faktor 

pendukung dalam pembentukan karakter  terutama karakter religius, 
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keluargalah yang sangat berperan penting dalam penanamannya karena 

keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Oleh karena itu MIN 

Sembilan Udanawu Blitar membuat suatu program berupa buku 

panduaan anak saleh yang bertujuaan untuk pembentukan karakter 

religius siswa di MIN Sembilan Udanawu Blitar yang mana buku 

tersebut dibuat sedemikian rupa yang bermaterikan tentang kegiatan 

anak saleh di sekolah maupun di rumah. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa buku panduaan anak saleh 

dapat menjadikan keluarga sebagai pendorong siswa agar siswa memiliki 

karakter anak saleh yang religius dengan melalui kegiatan anak saleh 

yang ada di buku panduaan anak saleh. Karena buku panduan anak saleh 

berisi tentang materi anak saleh dan kegiatan anak saleh yang 

dipraktekkan di setiap harinya baik disekolah maupun dirumah. Jadi 

keluarga adalah faktor pendukung penerapan buku panduaan anak saleh. 

d. Guru 

Guru adalah salah satu faktor pendukung dalam pembentukan 

karakter religius melalui buku panduaan anak saleh seperti berdasarkan 

hasil wawancara penulis dengan salah satu guru kelas IV A yaitu ibu 

Kustinasri, Agar anak cinta dan senang membaca materi buku panduan 

anak saleh MIN 9 ini mengadakan murotal, murotal itu yang 

dilaksanakan kelas 5 dan 6 dipagi hari dan untuk kelas 3-4 siang hari jam 

12 setelah kegiatan belajar mengajar. Dan untuk anak yang berbakat dan 
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berprestasi pada setiap pagi hari sebelum pembelajaran sekitar jam 06.30 

anak itu diminta untuk membacakan ayat-ayat pilihan (murotal) dengan 

menggunakan membran agar terdengar di lingkungan sekolah dan untuk 

menyambut siswa, guru, wali murid yang datang. Tentu saja semua ini 

dibutuhkan seleksi yang mana anak-anak akan termotivasi terhadap buku 

panduan anak saleh dan disini guru sebagai pendidik beperan penting 

dalam proses penerapan program ini sebab guru adalah faktor pendukung 

utama di lingkungan sekolah.Pendidik adalah salah satu faktor 

pendidikan yang sangat penting, karena pendidik merupakan orang yang 

akan bertanggung jawab dalam pembentukan pribadi peserta didik 

selama berada di lingkungan sekolah. Guru harus mampu menunjukkan 

akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, karena peran dan 

pengaruh seorang pendidik terhadap peserta didik sangat kuat.
151

 

Hal ini sesuai dengan teori dan peneliti menyimpulkan bahwa 

peran guru didalam proses penerapan buku panduaan anak saleh sangat 

penting karena guru adalah pemotivator siswa dan guru adalah faktor 

pendukung didalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

e. Lingkungan 

Salah satu faktor yang turut memberikan pengaruh dalam 

terbentuknya sikap seseorang adalah lingkungan di mana orang tersebut 

berada. Lingkugan ialah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup, 
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seperti tanah dan udara, sedangkan lingkugan manusia ialah apa yang 

mengelilinginnya, seperti negeri, lautan, udara, dan masyarakat. 

Lingkugan ada dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan 

pergaulan.
152

 Berdasarkan pada teori diatas penulis menganalisis bahwa 

faktor lingkunganlah yang membentuk kepribadian orang karena 

lingkungan yang akan mengajarkan seseorang menuju ke jalan positif 

atau negatif seperti hasil wawancara dengan wali murid kelas IV A ibu 

Atul dan ibu Isti bahwa lingkungan yang baiklah yang akan membentuk 

jiwa anak yang positif dan sebaliknya. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa lingkungan adalah faktor 

pendukung dalam penerapan buku panduaan anak saleh yang 

mengharuskan semua warga sekolah dan keluarga ikut berperan dalam 

proses penerapan buku panduaan anak saleh dalam pembentukan 

karakter religius siswa.  

Dari analisis data tersebut terdapat kesesuaian antara teori dan 

respon bahwa faktor pendukung dalam kegiatan penanaman buku 

panduaan anak saleh kesemuanya sangat berpengaruh karena buku 

panduaan anak saleh merupakan suatu program yang baik dalam 

pembentukan karakter religius dengan demikiaan kegiatan yang 

terlampir di buku panduaan anak saleh dapat terlaksana dengan baik. 
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3. Analisis Faktor Penghambat Penerapan Pada Buku Panduaan Anak Saleh 

Dalam Membentuk Karakter Religius Bagi Siswa Kelas IV Di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar 

Berbicara mengenai program buku panduaan anak saleh pasti tidak 

terlepas dari faktor penghambat faktor penerpan tersebut, faktor ini bisa 

mengacu pada hasil evaluasi tentang pelaksanaannya melalui dari personal 

masing-masing pelaksanaan penerapan lingkungan, proses dan faktor-faktor 

lainnya. 

Dalam melakukan analisis terhadap faktor penghambat penanaman 

buku yang dilakukan di MIN Sembilan, penulis menggunakan faktor 

penghambat diaantaranya:  

1. Keterbatasan waktu disekolah 

Keterbatasan waktu disekolah merupakan unsur yang turut serta 

dalam perkembangan siswa. Waktu yang digunakan siswa disekolah 

hanya berkisar 8-10 jam hal itu dapat dilihat dari contoh waktu belajar 

anak di Taman Kanak-kanak hanya sekitar 60 atau 75 menit, ¼ dari 

waktu tersebut digunakan untuk kegiatan pembukaan, 4/6 nya digunakan 

untuk kegiatan privat, dan 1/6 lagi digunakan untuk kegiatan klasikal II 

dan penutup. Sedangkan materi yang ada sangat padat, mencakup 

membaca, al-Qur’an, praktek shalat, menulis, aqidah, akhlak, lagu-lagu 
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Islami, dan lain sebagainya.
153

 Dari hasil penelitian terhadap 7 responden 

dapat diketahui secara umum tingkat keterbatasan waktu disekolah 

menjadi faktor penghambat pelaksanaan program buku panduaan anak 

saleh di MIN Sembilan karena waktu disekolah lebih sedikit dari pada 

waktu di rumah.  

Hal ini didukung dari hasil penelitian responden guru yang 

menyatakan bahwa kegiatan program buku panduaan disekolah hanyalah 

sedikit waktu yang ada dirumah karna buku panduaan anak saleh bersifat 

buku hariaan siswa disekolah dan dirumah. Oleh  sebab  itu yang 

dijadikan sebagai tombol terimplementasi buku panduaan anak saleh di 

rumah adalah orang tua karena keterbatasan pengimplementasiaan oleh 

guru di sekolah. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keterbatasan waktu 

disekolah menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program buku 

panduaan anak saleh di MIN Sembilan Udanawu Blitar. Sebab dengan 

keterbatasan waktu disekolah dan waktu yang luang di rumah 

menjadikan anak cenderung berfikir waktu bermain dirumah lebih 

banyak. 
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2. Kesibukan orang tua 

Kesibukan orang tua juga mejadi faktor penghambat program 

buku panduaan anak saleh. Hal ini dialami pula oleh sebagian 

masyarakat. Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa kesibukan orang tua 

pada pekerjaannya membuat diri anak tidak terkontrol dalam kegiatan 

baik dirumah maupun disekolah. Semua hal ini di pengaruh oleh 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola hidup materialis 

dan pragmatis menyebabkan orang tua selalu disibukkan dengan karir 

masing-masing. Sehingga mereka tidak sempat memberikan perhatian 

dan kasih sayang kepada anak-anaknya serta tidak memperhatikan 

pendidikan agama khususnya pendidikan akhlak anak-anaknya.
154

 

Berdasarkan hasil penelitian,  peneliti memaparkan bahwa 

kesibukan orang tua terlihat ketika pengisiaan buku panduaan anak saleh 

di MIN Sembilan. Terkadang orang tua lupa untuk  mengecek dan 

menandatangani bentuk kegiatan keseharian siswa pada buku panduan 

anak saleh di MIN Sembilan Udanawu Blitar atau kegiatan mendoakan 

orang tua, terkadang orang tua yang mengejar waktu dinasnya lupa 

meminta doa kepada anaknya. Hal ini merupakan bentuk kesibukan 

orang tua dalam pekerjaannya. 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat, kesibukan orang 

tua menjadi faktor penghambat terlaksananya buku panduaan anak saleh 
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karena orang tua yang terlalu sibuk dalam pekerjaannya lalai didalam 

pengecakan dan proses kegiatan anak saleh baik di rumah maupun di 

sekolah serta pengimplementasiaan buku panduaan anak saleh di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar terhambat. 

3. Sikap Orang tua 

Sikap orang tua juga menjadi faktor penghambat implementasi 

buku panduaan anak saleh. Sikap orang tua yang bisa menghambat 

penerapan buku panduaan anak saleh diantaranya orang tua yang 

pemarah,memaksa anak menjadi pintar, melakukan kekerasan pada anak 

dan kecanduaan gadget pada anak agar anak tidak rewel, sikap orang tua 

tersebut akan menjadikan anak tertekan dan sebaliknya orang tua harus 

menghargai setiap keunikan minat dan bakat yang dimiliki anak dan bisa 

membuat mereka menjadi anak yang berprestasi. Hanya saja, 

terbentuknya mental juara dan pencapaiaan prestasi mereka 

membutuhkan dukungan orang tua, keluarga, dan lingkungan terdekat 

anak. Dukungan orang tua memberi pengaruh yang sangat besar terhadap 

keberhasilan anak dalam suatu bidang. 

Selain kurangnya perhatian yang diberikan orang tua kepada anak. 

Para orang tua juga masih banyak yang berpandangan sempit mengenai 

pendidikan. Masih banyak para orang tua yang beranggapan bahwa 

pendidikan agama khususnya pendidikan akhlak cukup diberikan di 
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lembaga formal (sekolah) atau guru ngaji yang ada di lingkungan 

sekitar.
155

 

Dari teori diatas, responden menyatakan ada sebagian orang tua 

yang kurang memperhatiakan proses penerapan buku panduaan saleh 

karena ada sebagian kecil wali murid yang kurang setuju dalam 

penerapan buku panduaan anak saleh dan ada pula guru yang tidak 

respect terhadap program buku panduaan anak saleh karena dirasa 

program tersebut menyulitkan. 

Dari hasil analisis deskriptif diatas menunjukkan bahwa dari 

pemaparan tersebut sikap orang tua menjadi salah satu faktor 

penghambat penerapan buku panduaan anak saleh karena sikap orang tua 

yang tidak respect terhadap adanya buku panduaan anak saleh dan sikap 

yang terlalu menuntut anak dapat menjadikan  anak  tidak memiliki  

karakter religius. 

4. Lingkungan  

Lingkungan juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan 

buku panduaan anak saleh. Lingkungan sangat berpengaruh bagi 

perkembangan karakter anak. Bila anak berada pada lingkungan yang 

baik maka akan dapat memberikan pengaruh yang baik pula bagi 

perkembangan karakter anak, dan begitu juga sebaliknya lingkungan 

yang tidak baik juga dapat memberikan pengaruh yang tidak baik bagi 
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perkembangan karakter anak. Sebagai orang tua harus jeli dan pintar-

pintar memilihkan lingkungan yang baik untuk anaknya, karena akan 

menentukan perkembangan karakter anak. Lingkungan ini dapat 

dimisalkan seperti lingkuungan tempat tinggal, lingkungan bermain 

anak, ataupun lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah di MIN 

Sembilan Udanawu Blitar sangatlah baik sebab dalam setiap harinya 

suasana religius dan tata tertib tetap terjaga. Berbeda lagi dengan 

lingkungan bermain dan lingkungan tempat tinggal, mungkin anak akan 

merasa bebas berperilaku karena peraturan yang sedikitdan tidak terlalu 

menuntut anak. Dari situlah anak akan berinteraksi dengan 

lingkungannya. 

Interaksi anak dengan lingkungan tidak dapat dielakkan, karena 

anak membutuhkan teman bermain dan kawan sebaya untuk bisa diajak 

bicara sebagai bentuk sosialisasi. Sedikit banyak informasi yang diterima 

akan terekam dibenak anak. Lingkungan rumah serta lingkungan 

pergaulan anak yang jauh dari nilai-nilai islam, lambat laun akan dapat 

melunturkan pendidikan agama khususnya pendidikan akhlak yang telah 

ditanamkan baik dirumah maupun di sekolah.
156

 

Dari uraian diatas terdapat kesesuaian antara teori dan analisis 

bahwa lingkungan yang tidak baik merupakan faktor penghambat 
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progam buku panduaan anak saleh dalam membentuk karakter religius 

siswa.  

5. Media massa 

 Media massa menjadi faktor penghambat anak dalam 

pembentukan karakter religius siswa. Media massa merupakan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah menciptakan perubahan 

besar dalam kehidupan ini. Televisi atau media massa lain yang lahir dari 

kemajuan IPTEK telah banyak memberikan dampak yang negatif kepada 

perkembangan anak, terutama dalam pembentukan pribadi dan karakter 

anak. Sekian banyak dari tayangan televisi, hanya sekitar 25% yang 

sifatnya mendidik dan terbebas dari hal-hal yang kontradiktif. 75% 

lainnya justru memberi pengaruh yang buruk bagi para penontonnya.
157

 

Seperti  hasil penelitian dari responden peneliti menyimpulkan 

bahwa media massa seperti televisi dan hand phone merupakan proses 

penghambat penerapan buku panduaan anak saleh karena dengan kedua 

media massa tersebut anak akan merasa ketagihan terhadap media itu 

sebab media tersebut menarik dan tidak membosankan karena 

menghibur. Tetapi, terkadang orang tua menggunakan media massa 

tersebut agar anak tidak menggangu kerepotan orang tua seperti halnya 

yang di paparkan salah satu responden bahwa hand phone dan televisi 
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adalah alat yang digunakan orang tua untuk menemani saudara kecil 

(adik) ketika orang tua masih sibuk. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media 

massa merupakan penghambat terlaksananya program buku panduaan 

anak saleh dalam pembentukan karakter religius siswa di rumah dan 

dapat dibenarkan bahwa antara analisis dan teori yang dipaparkan diatas 

memiliki kesamaan. 

Dari hasil analisis diatas menunjukkan bahwa dari 5 faktor yang 

diteliti, faktor yang paling  menghambat penerapan buku panduaan anak 

saleh dalam pembentukan karakter religius siswa  di MIN Sembilan 

Udanawu Blitar adalah faktor media massa, kemudian faktor yang kedua 

faktor lingkungan, faktor ketiga faktor kesibukan orang tua, keempat 

adalah faktor sikap orang tua dan yang kelima faktor keterbatasan waktu 

disekolah. Maka dari itu sekolah dan orang tua harus bekerjasama agar 

kelima faktor diatas tidak menghambat penerapan buku panduaan anak 

saleh dalam pembentukan karakter religius di MIN Sembilan Udanawu 

Blitar.



 

1 
 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  

1. Implementasi sebuah program memerlukan kesiapan yang matang baik dari 

persiapan awal, pelaksanaan, maupun evaluasinya. Persiapan yang dilakukan 

MIN Sembilan Udanawu Blitar dalam menanamkan karakter religius 

meliputi sosialisasi, praktek kegiatan anak saleh di sekolah dan di rumah, 

pengisian kegiatan anak saleh, kemudiaan evaluasi program. Meskipun ada 

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program buku 

panduan anak saleh berjalan dengan baik dalam pembentukan karakter 

religius di sekolah maupun dirumah dan secara umum program buku 

panduaan anak saleh dapat dilaksanakan dengan baik sedangkan untuk hasil 

dari program panduaan anak saleh dalam pembentukan karakter religius di 

MIN Sembilan Udanawu Blitar yaitu sebagai acuaan sekolah agar 

mengetahui kekurangan-kekurangan dari program sekolah secara cepat, 

jelas, dan valid supaya sekolah dapat mengevaluasi serta memperbaiki buku 

panduaan anak saleh sesuai dengan standar kurikulum sekolah maupun 

kurikulum negara. 
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2. Berdasarkan hasil penelitiantentang faktor pendukung  penerapan pada buku 

panduaan anak saleh untuk membentuk karakter religius bagi siswa kelas IV 

di MIN Sembilan Udanawu Blitardapat diambil kesimpulan bahwa faktor 

pendukng  pelaksanaan progran buku panduaan anak saleh terdiri dari: 

a. Pembawaan/Hereditas 

b.  Kepribadian 

c.  Keluarga 

d.  Guru/Pendidik 

e.  Lingkungan 

3. Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor penghambatdalam penerapan 

buku panduaan anak saleh untuk membentuk karakter religius bagi siswa 

kelas IV di MIN Sembilan Udanawu Blitar dapat diambil kesimpulan bahwa 

faktor penghambat pelaksanaan progran buku panduaan anak saleh terdiri 

dari: 

a. Keterbatasan Waktu di Sekolah 

b. Kesibukan Orang tua 

c. Sikap Orang tua 

d. Lingkungan 

e. Media Massa 
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B. Saran 

1. Kepala sekolah sebaiknya terus memperhatikan, mendukung adanya 

perkembangan yang terjadi dalam pembaruaan pendidikan didalam sekolah. 

baik peerkembangan program-program sekolah sendiri maupun program-

program yang diberikan oleh pemerintah terutama oleh dinas pendidikan. 

Supaya sekolah dapat terus menghasilkan output yang unggul sesuai dengan 

harapan bangsa Indonesia. 

2. Guru-guru serta para staf sekolah yang ikut dalam pelaksanaan program 

sekolah sebaiknya juga menerapkan program yang berlaku di sekolah.tanpa 

adaya dukungan dari pihak pihak yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan 

program maka akan sulit dalam mengembangkan program. Maka dukungan 

serta bantuan dari para guru dan staf sekolah sangatlah membantu sekolah. 

3. Wali murid yang ikut dalam pelaksanaan program buku panduan anak saleh 

dari sekolah  diharapkan turut mendukung dan memotivasi anaknya dalam 

penerapan buku panduan anak saleh. Tanpa adanya dukungan dan motivasi 

dari orang tua yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program, maka 

akan sulit dalam pengembangan program tersebut. Maka dukungan serta 

motivasi dari orang tua dalam pelaksanaan program sekolah sangat penting. 

4. Untuk para siswa di MIN Sembilan Udanawu Blitar semoga dapat 

menerapkan buku panduan anak shaleh seperti yang diharapkan oleh sekolah. 

Denganikut melaksanakan program panduan anak saleh, maka siswa akan 

memiliki jiwa karakter religius.    
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