
 
 

i 

 

PERAN KEGIATAN SANTUNAN ANAK YATIM DALAM MENANAMKAN 

NILAI KARAKTER PEDULI SOSIAL DI MI MA’ARIF CEKOK BABADAN 

PONOROGO 

 

SKRIPSI 

 

 

 

OLEH 

TYAS PURWANINGRUM 

NIM: 210614104 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

JULI 2018 



 

ii 
 

ABSTRAK 

Purwaningrum, Tyas. 2018. Peran Kegiatan Santunan Anak Yatim dalam 

Menanamkan Nilai Karakter Peduli Sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 
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Pendidikan karakter peduli sosial adalah upaya yang dilakukan untuk 

menanamkan karakter sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Salah satu program penanaman nilai 

di sekolah yaitu kegiatan santunan anak yatim yang dilaksanakan untuk menanamkan 

nilai karakter peduli sosial. Namun realita yang terjadi di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo siswa memiliki rasa peduli sosial rendah. Hal ini disebabkan kurangnya 

penanaman nilai peduli sosial dalam diri siswa. 

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah (1) Untuk mengetahui  pelaksanaan 

kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo (2) Untuk 

mengetahui peran kegiatan santunan anak yatim dalam menanamkan nilai karakter 

peduli sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo (3) Untuk mengetahui faktor 

pendukung dan penghambat kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Merupakan jenis penelitian 

studi kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman 

dengan urutan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Pelaksanaan kegiatan 

santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo dilakukan untuk 

membantu siswa yatim, piatu, yatim piatu dan yang kurang mampu dengan 

memberikan pesan dan pengarahan terkait nilai karakter peduli sosial. (2) peran 

kegiatan santunan anak yatim dalam menanamkan nilai karakter peduli sosial di MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, yaitu kegiatan santunan anak yatim berperan 

sebagai media dalam mempererat tali persaudaraan antar siswa. kegiatan tersebut 

dapat menghapus rasa minder pada siswa yang kurang mampu, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan nyaman. (3) Faktor pendukung kegiatan 

santunan anak yatim di Mi Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo adalah semangat siswa 

yang selalu senang menyambut dan mengikuti acara tersebut, dukungan wali murid, 

masyarakat yang menjadi donatur dan segenap dewan guru. Faktor pengambat 

kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo adalah 

kurangnya sarana prasarana berupa tempat pelaksanaan, sehingga kegiatan belum 

terlaksana dengan maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan 

nilai-nilai luhur dalam lingkungan masyarakat. Karakter yang dimiliki oleh 

seseorang pada dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup 

panjang. Karakter manusia bukanlah sesuatu yang di bawa sejak lahir. Karakter 

merupakan bentukan lingkungan dan juga orang-orang yang ada di sekitar 

lingkungan tersebut.  

Karakter dibentuk melalui proses pembelajaran di beberapa tempat, seperti 

dirumah, sekolah dan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Pihak-pihak yang 

berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang yaitu keluarga, guru dan 

teman sebaya. 

Karakter seseorang biasanya akan sejalan dengan perilakunya. Bila 

seseorang selalu melakukan aktivitas yang baik seperti sopan dalam berbicara, 

suka menolong, ataupun menghargai sesama, maka kemungkinan besar karakter 

orang tersebut juga baik, akan tetapi jika perilaku seseorang buruk seperti suka 

mencela, suka berbohong, suka berkata yang tidak baik, maka kemungkinan besar 

karakter orang tersebut juga buruk. 

Di Indonesia pelaksanaan pendidikan karakter saat ini memang dirasakan 

mendesak. Gambaran situasi masyarakat dalam dunia pendidikan menjadi 
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motivasi pokok pengarusutamaan implementasi pendidikan karakter di 

Indonesia.
1
 Pendidikan karakter dirasakan amat perlu pengembangannya apabila 

mengingat makin meningkatnya kenakalan anak, bullying, kecenderungan 

dominasi kakak kelas terhadap adik kelas di kalangan sekolah dasar. Bahkan yang 

paling memprihatinkan terjadi perkelahian antar siswa di sekolah, siswa lain tidak 

melerainya melainkan memperkeruh keadaan dengan bersorak dan bertepuk 

tangan menyemangati siswa yang berkelahi. 

Pendidikan karakter akan sangat tepat jika diimplementasikan sejak dini. 

Pendidikan karakter pada anak usia dini memiliki makna yang lebih tinggi dari 

pendidikan moral karena tidak hanya berkaitan dengan masalah benar dan salah, 

tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan mengenai berbagai perilaku yang baik 

dalam kehidupan sehingga anak usia dini memiliki kesadaran, pemahaman tinggi, 

kepedulian, dan komitmen untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-

hari.
2
 Karakter pada seorang anak dipengaruhi oleh faktor bawaan, faktor 

lingkungan serta faktor bawaan dan lingkungan. Pendidikan karakter adalah hal-

hal positif yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang 

dan terus-menerus oleh guru, oleh orang tua dan dapat berpengaruh pada karakter 

anak yang diajarnya. Pendidikan karakter merupakan upaya yang mencakup 

usaha sekolah di luar bidang akademis yang memiliki tujuan untuk membantu 

anak didik tumbuh menjadi seseorang yang memiliki karakter yang baik.  

                                                           
1
 Muclas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT REMAJA ROSYDA 

KARYA, 2013), 2.  
2
 E. Mulyasa, Manajemen PAUD  (Bandung: Rosda, 2014), 67. 
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Sementara itu, pada Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2011, 

Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan tema 

peringatan Pendidikan Karakter sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa dengan Sub 

Tema Raih Prestasi Junjung Tinggi Budi Pekerti. Dalam kesempatan tersebut, 

Mendiknas menegaskan: “Di sinilah mengapa pendidikan berbasis karakter 

dengan segala dimensi dan variasinya menjadi penting dan mutlak. Karakter yang 

ingin kita bangun bukan hanya karakter berbasis kemuliaan diri semata tetapi 

secara bersamaan membangun karakter kemuliaan sebagai bangsa. Karakter yang 

ingin kita bangun bukan hanya kesantunan, tetapi secara bersamaan kita bangun 

karakter yang mampu menumbuhkan kepenasaranan, intelektual sebagai modal 

untuk membangun kreatifitas dan daya inovasi”.
3
 

Dalam pendidikan karakter terdapat beberapa karakter yang ingin 

dikembangkan oleh pemerintah dan satuan pendidikan, antara lain karakter 

religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli akan lingkungan, 

peduli sosial dan bertanggung jawab.  

Dalam pengambangan karakter, pemerintah tidak tinggal diam dan harus 

ikut ambil ahli. Melalui dunia pendidikan, pemerintah berusaha membantu anak 

dalam mengembangkan karakter dasar yang dimilikinya. Salah satu karakter anak 

                                                           
3
 Muclas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT REMAJA ROSYDA 

KARYA, 2013), 8. 
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yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah peduli sosial. Karakter 

peduli sosial sangat penting untuk dikembangkan sejak dini.  

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
4
 Kepedulian 

adalah sifat yang membuat pelakunya merasakan apa yang dirasakan orang lain, 

mengetahui bagaimana rasanya jadi orang lain, kadang ditunjukkan dengan 

tindakan memberi atau terlibat dengan orang lain tersebut.
5
  

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo, bahwasannya sebagian besar rasa kepedulian siswa terhadap 

siswa lainnya kurang. Mereka bersikap acuh, kurang toleransi dan tidak saling 

menghargai sesama. Contohnya sampah yang berserakan dibiarkan, kurang 

menjaga kebersihan, ketika ada salah satu teman yang jatuh mereka tidak 

menolong malah menertawakan (bersikap acuh), kurangnya budaya antri seperti 

antri wudhu, di kantin dan juga bersalaman dengan guru (sikap kurang toleransi), 

ketika ada yang berpendapat di dalam proses pembelajaran tidak ada yang 

mendengarkan, banyak anak yang membeda-bedakan teman, terdapat anak yang 

berasal dari keluarga kaya cenderung berteman atau bergaul dengan anak yang 

berlatar belakang sama. Mereka tidak berteman dengan anak yang berlatar 

belakang kurang mampu. Seyogyanya semua manusia diciptakan memiliki derajat 

                                                           
4
 Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: 

Kencana, 2013), 78. 
5
 Fachul, Mu’in, Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik  (Jogjakarta: AR-RUZZ 

MEDIA, 2016), 231. 
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yang sama di mata Tuhan. Anak yang memiliki sifat seperti di atas perlu 

perenungan, pengertian, dan pendekatan yang merupakan kewajiban dan 

tanggung jawab orang tua dan guru meluruskan sifat yang kurang baik tersebut. 

Dari perilaku yang dilakukan oleh siswa, jelas terlihat bahwa rasa peduli sosial, 

peduli terhadap teman kurang atau dalam katagori rendah.  

Lembaga pendidikan berupaya melakukan beberapa kegiatan untuk 

mengembangkan nilai karakter peduli sosial anak. Salah satu usaha yang 

dilakukan oleh lembaga sekolah yaitu kegiatan santunan anak yatim. MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo adalah salah satu sekolah yang mengadakan kegiatan 

santunan anak yatim. Kegiatan tersebut diadakan dalam rangka memperingati hari 

santri. Dengan adanya kegiatan santunan anak yatim tersebut diharapkan jiwa 

peduli sosial anak dapat meningkat dengan merasakan apa yang dirasakan orang 

lain, dengan memberikan santunan kepada temannya yang sudah tidak memiliki 

orang tua.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penyusunan, penulis mengambil 

judul “PERAN KEGIATAN SANTUNAN ANAK YATIM DALAM 

MENANAMKAN NILAI KARAKTER PEDULI SOSIAL DI MI MA’ARIF 

CEKOK BABADAN PONOROGO”. 
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B. FOKUS PENELITIAN  

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penelitian ini difokuskan 

pada peran kegiatan santunan anak yatim dalam menanamkan nilai karakter 

peduli sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo.  

 

C. RUMUSAN MASALAH  

Berangkat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo? 

2. Bagaimana peran kegiatan santunan anak yatim dalam menanamkan nilai 

karakter peduli sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat kegiatan santunan anak yatim di MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif 

Cekok Babadann Ponorogo.  

2. Untuk mengetahui peran kegiatan santunan anak yatim dalam menanamkan 

nilai karakter peduli sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo.  
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3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kegiatan santunan anak 

yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

 

E.  MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 

dunia pendidikan berupa gambaran berupa sebuah teori yang menyatakan 

bahwa peran kegiatan santunan anak yatim dapat menanamkan nilai karakter 

peduli sosial anak.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

1) Agar meningkatkan nilai kepedulian sosial siswa. 

2) Agar mampu menurunkan sifat negatif siswa (kenakalan anak, bullying, 

kecenderungan dominasi kakak kelas terhadap adik kelas). 

3) Agar siswa lebih menghormati diri sendiri dan orang lain.  

b. Bagi Guru 

1) Dapat membantu guru dalam mengarahkan peserta didik untuk 

meningkatkan kepedulian sosial. 

2) Dapat memotivasi guru untuk membentuk karakter siswa melalui 

kegiatan santunan anak yatim. 
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c. Bagi Sekolah 

1) Agar dapat meningkatkan mutu sekolah melalui sarana yang telah 

dikembangkan. 

2) Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan bidang non akademis 

yang diterapkan di sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman di saat melakukan penelitian. 

2) Belajar menjadi calon guru melalui kegiatan non akademis yang 

diterapkan di sekolah. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat 

berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang.
6
  

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, 

yaitu deskriptif intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial 

seperti individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Studi kasus dapat 

digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Di samping itu merupakan 

                                                           
6
 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), 4. 
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penyelidikan secara rinci atau setting, satu obyek, satu kumpulan dokumen 

atau satu kejadian tertentu. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, sebab dalam penelitian ini peneliti tidak sebagai instrumen 

kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.
7
  

Oleh karena itu, kehadiaran peneliti secara langsung di lapangan 

sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga 

keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan sumber 

data yang lainnya mutlak diperlukan.  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana penelitian ini akan 

dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan 

diwawancarai. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.
8
 Untuk memperoleh data dalam pneleitian ini, peneliti memanfaatkan 

dua sumber data, yaitu: 

                                                           
7
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 20.  

8
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosdakarya, 2009), 157. 
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a. Manusia, meliputi: 

1) Kepala sekolah 

2) Siswa 

3) Guru 

b. Non manusia, meliputi dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. 

Misalnya, foto, catatan tertulis dan bahan-bahan lain yang berhubungan 

dengan penelitian.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

a. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara 

memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari pada 

responden dalam situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawanacara 

perlu digunakan dengan hati-hati karena perlu ditriangulasi dengan data 

lain.
9
 

Seorang peneliti tidak melakukan wawancara berdasarkan 

sejumlah pertanyaan yang telah disusun dengan mendetail dengan 

alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum melakukan wawancara, 

melainkan berdasarkan pertanyaan yang umum yang kemudian didetailkan 

                                                           
9
 Samiaji sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar (Jakarta: INDEKS, 2012), 45. 
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dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan 

wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya. Mungkin ada 

sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebalum melakukan 

wawancara (sering disebut pedoman wawancara), tetapi pertanyaan-

pertanyaan tersebut tidak terperinci dan bertunya pertanyaan terbuka.  

Dalam tahap wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara 

bertahap: 

a. Kepala sekolah, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang data-data 

umum madrasah. 

b. Guru, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana guru 

berpartisipasi pada kegiatan santunan anak yatim. 

c. Siswa, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana 

partisipasi siswa dalam kegiatan santunan anak yatim. 

b. Observasi  

Peneliti untuk mengetahui sesuatu yang terjadi atau yang sedang 

dilakukan merasa perlu untuk melihat sendiri, mendengar sendiri, atau 

merasakan sendiri. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data observasi. Teknik observasi ini diklasifikasikan 

menurut 3 cara, pertama, pengamat bertindak sebagai seorang partisipan 

atau non perisipan, kedua, observasi daoat dilakukan secara terus terang 

atau penyamaran,  ketiga, observasi yang menyangkut latar. Dalam 
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penelitian ini digunakan teknik observasi yang pertama, dimana pengamat 

bertindak sebagai partisipan.  

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di sekolah MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo. 

c. Dokumentasi  

Pengumpulan dokumen ini mungkin dilakukan untuk mengecek 

kebenaran atau ketepatan infiormasi yang diperoleh dengan melakukan 

wawancara. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk 

hal-hal tertentu, seperti peraturan-peraturan dan lain sebagainya.
10

 

Dalam penelitian ini, pengumpulan dokumen dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang: 

1) Sejarah berdirinya Madrasah 

2) Letak geografis Madrasah 

3) Visi dan Misi Madrasah 

4) Keadaan guru dan siswa 

5) Keadaan sarana dan prasarana Madrasah 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman analisi data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian 

kembali ke tahap satu. Berikut ini akan diringkas dan diulas gagasan mereka 

                                                           
10

 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 20-21. 
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tentang analisis data dalam penelitian kualitatif. Secara garis besar Miles dan 

Huberman membagi analisis data menjadi tiga tahap, yaitu: 

a. Reduksi Data 

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

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

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu. 

b. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan 

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

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.  

c. Verification/Verifikasi 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Untuk mengetahui hasil penelitian perlu 

dilakukan kegiatan penyimpulan, sehingga peneliti mengetahui apakah 

pendidikan karakter peduli lingkungan dapat diwujudkan dalam proses 
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pembelajaran. Jika belum dan tidak ditemukan bukti-bukti kuat, maka 

peneliti perlu melakukan penelitian ulang yang memperkuat data.11 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

keabsahan data merupakan konsep yang diperbarui dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Validitas adalah 

kebenaran dan kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan 

segala jenis laporan. Sedangkan reliabilitas yaitu sejauh mana temuan-

temuan penelitian dapat direplikasi. Andai penelitian dilakukan ulang, maka 

hasilnya akan tetap sama.
12

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber yang lain.
13

 Dalam penelitian 

ini digunakan teknik triangulasi metode yaitu penggunaan metode untuk 

meneliti suatu hal, seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan 

metode observasi pada saat wawancara dilakukan.
14

 

 

 

 

                                                           
 

11
  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 

338-245. 
12

 Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif (Bandung: Bumi Pustaka Jaya, 2011), 125. 
13

 Lexy, J Meloeng, Metodologi Penelitian, 329-330. 
14

 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), 144. 
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8. Tahapan-tahapan Penelitian  

Tahap-tahap dalam penelitian ini ada 3 tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yaitu meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai 

keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sebagai gambaran pada penulis yang tertuang dalam karya ilmiah ini, 

masing-masing terdiri dari sub-sub yang terkait erat dan merupakan kesatuan 

yang utuh, yaitu: 

Bab I :  Memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian (berisi tentang: pendekatan dan jenis 
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penelitian, instrumen penelitian, sumber dan teknik pengumpulan 

data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-

tahapan penelitian) dan sistematika pembahasan.  

Bab II :  Kerangka teoritik yang berisi tentang pengertian santuan anak 

yatim, kewajiban memuliakan anak yatim, pengertian karakter, nilai 

karakter peduli sosial. 

Bab III :  Berisi tentang paparan data secara rinci data umum, antara lain 

sejarah berdirinya MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, letak 

geografis, visi dan misi MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, 

keadaan sarana dan prasarana, struktur organisasi MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo. Sedangkan data khusus, meliputi peran 

kegiatan santunan anak yatim dalam menanamkan nilai karakter 

peduli sosial siswa di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

Bab IV :  Merupakan analisis, pelaksanaan kegiatan santunan anak yatim 

dalam menanamkan nilai karakter peduli sosial di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo. Peran kegiatan santunan anak yatim 

dalam menanamkan nilai karakter peduli sosial di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo. . Faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksnaaan kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo. 
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Bab V : Merupakan titik akhir dari pembahasan yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran serta penutup yang terkait dengan hasil 

penelitian.  

 

 



 

18 

 

BAB II 

 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Abdul Rochim yang berjudul “Nilai-nilai 

Pendidikan Karakter dalam buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong karya Tjahja 

Gunawan Diredja dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam”. 

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis ditemukan 9 nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam buku Chairul Tanjung Si Anak 

Singkong yaitu religius, jujur, kerja keras, kreatif, tanggung jawab, cinta tanah 

air, peduli sosial, bersahabat atau komunikatif, rasa ingin tahu. 

2. Pendidikan karakter mempunyai relevansi dangan tujuan pendidikan Islam, 

hal ini dikarenakan pendidikan karakter mempunyai orientasi atau tujuan yang 

sama dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia sempurna 

yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia serta memiliki keseimbangan 

antara kemampuan jasmani, rohani dan kemampuan akalnya.
15

 

Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang 

dilakukan sekarang  yaitu sama-sama meneliti tentang nilai karakter. 

                                                           
15

 Abdul Rochim, Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam buku Chairul Tanjung Si Anak 

Singkong Karya Tjahja Gunawan Diredja dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam (Skrpsi 

STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2015) 
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Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Desi Setyo Putri yang berjudul 

“Peran Guru dalam Menumbuhkan Sikap Kepedulian Sosial Melalui Kegiatan 

Infaq (Studi  Kasus di MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo Tahun pelajaran 

2014-2015)”. 

Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran guru sebagai pendidik dalam melaksanakan infaq di MI Mambaul Huda 

Ngabar Ponorogo adalah membimbing dan memberikan pengetahuan kepada 

siswa. 

2. Strategi guru dalam menumbuhkan sikap kepedulian sosial di MI Mambaul 

Huda Ngabar Ponorogo adalah dengan menunjukkan dan memberikan contoh 

sikap kepedulian sosial. 

3. Bentuk-bentuk sikap kepedulian sosial siswa setelah mengikuti kegiatan infaq 

di MI Mambaul Huda Ngabar Ponorogo adalah tumbuhnya sikap kesadaran 

untuk peduli dan saling berbagi kepada orang lain.
16

 

Dalam penelitian di atas terdapat kesamaan yaitu sama-sama meneliti 

tentang nilai peduli sosial, dan terdapat pula perbedaan yaitu peneliti sebelumnya 

meneliti tentang kegiatan infaq, sedangkan peneliti sekarang mengulas tentang 

kegiatan infaq yang dikerucutkan dalam kegiatan santunan anak yatim. 

Berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Siti Barokah dengan judul 

“Penanaman Karakter Kedermawanan Melalui Kegiatan Infak dan Sedekah di 

                                                           
16

 Desi Setyo Putri, Peran Guru dalam Menumbuhkan Sikap Kepedulian Sosial Melalui Kegiatan 

Infaq (Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo 2015)  
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Madrasah Aliyah Plus Nururrohmah Tambak Sari Kuwarasan Kebumen. Dari  

penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penanaman karakter kedermawanan di Madrasah Aliyah Plus Nururrohmah 

yaitu melalui kegiatan infak dan sedekah. Yang mana kegiatan infak terdiri 

dari kegiatan infak harian dan Jum’at serta kegiatan mengunjungi jika 

temannya sakit. Kegiatan sedekah terdiri dari kegiatan bakti sosial, bulan 

bersih bagi warga atau keja bakti, dan bulan gizi bagi peserta didik. Kegiatan 

ini sudah terangkum dan tersusun baik. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan di Madrasah Aliyah Plus Nururrohmah kegiatan tersebut sudah 

terlaksana semua. 

2. Penanaman karakter kedermawanan dilakukan dengan menggunakan metode 

keteladanan, pembiasaan, nasehat, perhatian atau pemantauan, dan hukuman 

atau sanksi.
17

 

Dalam penelitian di atas terdapat perbedaan pembahasan yaitu peneliti 

sebelumnya meneliti tentang kedermawanan, sedangkan peneliti sekarang 

meneliti tentang nilai peduli sosial. 
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 Siti Barokah, Penanaman Karakter Kedermawanan Melalui Kegiatan Infaq dan Sedekah di 

Madrasah Aliyah Plus Nururrohmah (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2015) 
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B. Kajian Teori 

1. Pengertian Santunan Anak Yatim 

a. Pengertian santunan anak yatim 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia santunan ialah uang yang 

diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian, dan 

sebagainya. Contohnya keluarga korban gempa menerima santunan dari 

pemerintah daerah. Santunan juga berarti bantuan.
18

 

Sedangkan yatim piatu, kata “yatim” berasal dari bahasa arab, 

bentuk jamaknya adalah yatama atau aitam. Kata ini mencakup pengertian 

semua anak yang bapaknya telah meninggal, sedangkan “piatu” adalah 

seseorang yang tidak memiliki ibu lagi karena telah meninggal dunia 

ketika ia belum menginjak usia baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, 

laki-laki atau perempuan, maupun baragama Islam maupun non muslim.
19

 

Dalam buku Ensiklopedia al-qur’an menyebutkan bahwa yatim 

(piatu) ialah anak yang kematian ayah.
20

 Anak yang kehilangan ibunya 

secara etimologi maupun hukum tidak disebut anak yatim, hanya dalam 

pengasuhannya ia membutuhkan suatu peawatan seperti perawatan 

ibunya. 

                                                           
18

 http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&santunan&id=57710-arti-maksud-

definisi-pengertian-santunan.html, diakses pada tanggal 17 januari 2018 jam 08.20. 
19

 http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195604121983011-

ATANG_SETIAWAN/PENDIDIKAN_ANAK_MASALAH_SOSIAL/ANAK_YATIM_PIATU.pdf. 

Diakses pada tanggal 17 januari 2018 jam 22.00 
20

 Fachruddin, Ensiklopediaal-qur’an, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 568. 

http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&santunan&id=57710-arti-maksud-definisi-pengertian-santunan.html
http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&santunan&id=57710-arti-maksud-definisi-pengertian-santunan.html
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195604121983011-ATANG_SETIAWAN/PENDIDIKAN_ANAK_MASALAH_SOSIAL/ANAK_YATIM_PIATU.pdf
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195604121983011-ATANG_SETIAWAN/PENDIDIKAN_ANAK_MASALAH_SOSIAL/ANAK_YATIM_PIATU.pdf
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Perhatian terhadap anak yatim banyak disebutkan dalam Al-

Qur’an dari mulai masalah anak yatim itu sendiri maupun kebutuhan 

untuk kehidupan anak yatim. Pada periode Mekkah perhatian anak yatim 

lebih tertuju pada pemeliharaan diri anak yatim daripada harta mereka. 

Seperti yang tertera dalam al-Qur’an surat Al-Fajr ayat 17: 

 (١٧)َكال َبل ال ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم 
 

Artinya : “Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya kamutidak 

memeuliakan anak yatim”. (QS. Al-Fajr: 17). 

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa adanya suruhan untuk 

memuliakan anak-anak yatim. Mulai dari pergaulannya sehari-hari. 

Hingga untuk kebutuhannya, maka dari itu bagi orang-orang yang mampu 

untuk menjaganya. Dalam firman Allah menyebutkan: 

( ١٥)يَِتيًما َذا َمْقَربٍَة  (١٤)َأْو ِإْطَعاٌم ِف يَ ْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة 
 

Artinya:  “Atau memberi makan pada hari kelaparan (kepada) anak 

yatim yang ada hubungan kerabat.” (QS. Al-Balad: 14-15). 

 

Diutamakan bagi orang-orang yang terdekatnya untuk bisa 

memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Apabila mereka 

tidak mampu maka diserahkan pada orang yang benar-benar mampu 

mengurusnya, hal ini dimaksudkan agar kehidupan anak-anak yatim itu 

terjamin.  

Terhadap anak yatim berkewajiban untuk bersikap kasih sayang 

melindungi kekayaan mereka, memberi nafkah kepada mereka apabila 
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mereka tidak mempunyai harta yang cukup. Sebenarnya yang paling 

utama dalam hal pemeliharaan mereka adalah wali-wali yang terdekat. 

Apabila mereka mampu. Tapi apabila anak yatim tersebut tidak 

mempunyai wali dari sanak kerabatnya, maka perwalian menjadi hak 

pengadilan dan pengadilan akan menitipkan mereka kepada seseorang 

yang dianggap mempunyai sifat sayang dalam pergaulan atau pengadilan 

dapat pula menitipkan merekan pada panti-panti asuhan. 

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk memuliakan anak 

yatim seperti yang terkandung dalam surat An-Nisa’ yang berkenanaan 

dengan nasib anak-anak yatim berkewajiban untuk: 

1) Memelihara anak-anak yatim. 

2) Mengelola dan mengatur harta anak yatim dengan baik dan benar. 

3) Biaya kelangsungan hidup diambil dari harta mereka dan biaya 

pengelolaannya diambil dari keuntungan dan hasil investasinya buah 

modal pokoknya. 

4) Mengurus diri anak-anak yatim dengan baik termasuk pendidikan 

mereka agar menjadi manusia yang bermanfaat. 

5) Menjunjung tinggi niat yang baik dalam mengurus dan mengatur 

segala hal yang berkaitan dengan anak-anak yatim. 

6) Mempersaksikan penyerahan harta milik anak yatim setelah mereka 

menginjak usia dewasa. 
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2. Pengertian Karakter Peduli Sosial 

a. Pengertian Pendidikan Karakter  

Pendidikan adalah suatu proses enkulturasi, berfungsi mewariskan 

nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi yang mendatang.   

Menurut Kevin Ryan dan Bohlim pendidikan karakter adalah 

upaya sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, 

dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis. Selanjutnya ia 

menambahkan, “Character so conceived has three interrelated parts: 

moral knowing, moral feeling, and moral behavior”. Karakter mulia 

(good character) meliputi tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen 

(niat) terhadap kebaikan, karakter mengacu kepada serangkaian 

pengetahuan (cognitives), sikap (attitudes), dan motivasi (motivations), 

serta perilaku (behaviors) dan keterampilan (skills).
21

 

Pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan 

pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan 

karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru, yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak 

peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, 

cara guru berbicara atau menyampaikan meteri, bagaimana guru 

                                                           
21

 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter (Bandung: PT Refika Aditama, 

2013), 17. 
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bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.
22

 Proses pendidikan karakter 

ataupun pendidikan akhlak dipandang sebagai usaha sadar  dan terencana, 

bukan usaha yang sifatnya terjadi secara kebetulan. Atas dasar ini 

pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk 

memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai etika, baik untuk diri sendiri 

maupun untuk semua warga masyarakat atau warga Negara secara 

keseluruhan.  

Dalam UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan 

bahwa tugas guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peran 

guru dalam pelaksanaan pendidikn karakter di SD adalah seperangkat 

sikap yang dimiliki oleh guru SD yang meliputi mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 

didik di SD untuk membentuk karakter siswa.
23

 

Melalui pendidikan karakter akan mendorong lahirnya anak-anak 

yang baik. Begitu tumbuh dalam karakter yang baik, anak-anak akan 

tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal 

yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar, dan cenderung 
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 Zubaedi, Desain Pendidikan…, 19. 
23

 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2013), 163. 
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memiliki tujuan hidup. Pendidikan karakter yang efektif, ditemukan dalam 

lingkungan sekolah yang memungkinkan semua peserta didik 

menunjukkan potensi mereka mencapai tujuan yang sangat penting.  

b. Tujuan dan Funsi Pendidikan Karakter  

Tujuan pendidikan karakter yang menjadi tolak ukur dari 

keberhasilan suatu hal. Adapun tujuan dari pendidikan karakter adalah 

untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dari hasil pendidikan yang 

mengarah pada pencapaian karakter dan akhlak mulia peserta didik secara 

utuh, terpadu dan seimbang.
24

  

Tujuan utama pendidikan karakter (akhlaq mulia) dalam Islam 

adalah agar manusia berada dalam kebenaran dan senantiasa beradan di 

jalan yang lurus, jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Inilah yang 

akan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Karakter seseorang akan dianggap mulia jika perbuatannya mencerminkan 

nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an. Berikut ini beberapa hal-hal 

yang termasuk karakter mulia:
25

 

1. Mencintai semua orang. Ini tercermin lewat perkataan dan perbuatan. 

2. Toleran dan memberi kemudahan kepada sesama dalam urusan dan 

transaksi, seperti jual beli dan sebagainya. 

                                                           
24

 Zainul Miftah, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Bimbingan dan Konseling 

(Surabaya: Gena Pratama Pustaka, 2011), 38. 
25

 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan …, 98.  
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3. Menunaikan hak-hak keluarga, kerabat, dan tetangga tanpa harus 

diminta terlebih dahulu. 

4. Menghindarkan diri dari sifat tamak, pelit, pemarah, dan semua sifat 

tercela.  

5. Tidak memutuskan hubungan silaturrahmi dengan sesama. 

6. Tidak kaku dan bersikap keras dalam berinteraksi dengan orang lain, 

menghias diri dengan sifat-sifat terpuji.  

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan 

suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan 

pertumbuhan peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai 

sistem sosial merupakan bagian integral dan sistem sosial yang lebih besar 

adalah masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang 

sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau Pendidikan secara efektif 

dan efisien.  

Hubungan sekolah dan masyarakat  bertujuan untuk (1)  

memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak, (2) 

memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan 

masyarakat, dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan 

dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang 

bisa dilakukan oleh sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap 
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sekolah dan menjalin hubungan yang harmonis antara sekolah 

masyarakat.
26

   

Sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, pendidikan karakter 

dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Secara lebih khusus pendidikan karakter memiliki tiga 

fungsi utama yaitu:
27

 

1) Pembentukan dan Pengembangan Potensi 

Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan 

mengembangkan potensi manusia atau warga Negara Indonesia agar 

berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah 

hidup Pancasila. 

2) Perbaikan dan Penguatan 

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia 

dan warga Negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat 

peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk 

ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan 

potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, 

maju, mandiri, dan sejahtera. 
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 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 50. 
27

 Kementrian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum & 

Perbukuan, DESAIN INDUK PENDIDIKAN KARAKTER, (Jakarta: 2010), 5. 
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3) Penyaring  

Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai 

budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain 

yang positif untuk menjadi karakter manusia dan warga negara 

Indonesia agar menjadi bangsa yang bermanfaat. 

Dalam konteks manajeman Pendidikan, sekolah sebagai lembaga 

Pendidikan dapat dikategorikan sebagai lembaga industry mulia (nouble 

industry) karena mengemban misi ganda, yaitu profit sekaligus sosial. 

Misi profit, yaitu untuk mencapai keuntungan. Sejumlah keuntungan dapat 

dicapai ketika efisien dan efektivitas dana dapat tercapai sehingga 

pemasukan lebih besar daripada biaya operasional. Kemudian, misi sosial 

bertujuan untuk mewariskan dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur.
28

 

Budaya sekolah juga perlu mengembangkan rasa persaudaraan. Rasa 

persaudaran yang tinggi dapat mencegah terjadinya tindakan-tindakan 

yang buruk. Hal ini dapat dipahami karena adanya rasa persaudaraan 

membuat seseorang merasa tidak tega berlaku kasar bahkan menyakiti 

orang lain. oleh karena itu, rasa persaudaraan perlu dibangun secara terus-

menerus melalui program sekolah, misalnya spanduk selamat datang bagi 

siswa baru, kunjungan kepada yang sedang mengalami musibah, 

pemberian ucapan atau surat terima kasih kepada siswa yang telah 
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memberikan pertolongan kepada temannya, dan berbagai kegiatan 

ekstrakurikuler yang dapat membangun dan memelihara persaudaraan.
29

  

c. Pengertian Karakter 

Menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau 

kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai 

kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk 

cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.
30

 Menurut Winarko 

Surakhmad dan Pramoedya Ananta Toer, karakter asli bangsa Indonesia 

adalah: nrimo, penakut, foedal, penindas, koruptif, dan tak logis. Karakter 

lemah tersebut menjadi realitas dalam kehidupan bangsa Indonesia. 

Karakter tersebut akhirnya mengkristalisasi pada masyarakat Indonesia. 

Bahkan ketika bangsa Indonesia merdeka pun karakter tersebut masih 

melekat. Kondisi inilah yang melatar belakangi lahirnya pendidikan 

karakter oleh Kementerian.
31

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud karakter 

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

seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Budi merupakan alat batin yang 

merupakan panduan akal dan perasaan untuk menimbang baik buruk, 

tabiat, akhlak, watak, perbuatan baik, daya upaya dan akal. Perilaku 
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diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu yang berwujud dalam 

gerakan (sikap) tidak hanya badan tetapi juga ucapan. Pendidikan karakter 

berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, keluarga, masyarakat serta alam sekitar.  

Istilah karakter dalam terminologi Islam lebih dikenal dengan 

akhlaq. Untuk itu, struktur akhlaq (karakter Islam) harus bersendikan pada 

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

berlandaskan pada ilmu pengetahuan (teori). Pengetahuan (teori) tersebut 

bisa bersumber dari pengetahuan agama, sosial, budaya.
32

  

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, 

bersikap, dan bertindak.33 

Karakter dipengaruhi oleh hereditas. Perilaku seorang anak sering 

kali tidak jauh dari perilaku ayah atau ibunya. Dalam bahasa Jawa dikenal 

istilah “Kacang ora ninggal lanjaran” (Pohon kacanag panjang tidak 

pernah meninggalkan kayu atau bamboo tempatnya melilit dan menjalar). 

Kecuali itu lingkungan, baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam 

ikut membentuk karakter. Di sekitar lingkungan sosial yang keras seperti 
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di Harlem New York, para remaja cenderung berperilaku anti sosial, 

keras, tega, suka bermusuhan, dan sebagainya sementara itu di lingkungan 

yang gersang, panas, dan tandus, penduduknya bersifat keras dan berani 

mati.34 

Kemudian Fatchul Mu’in mengungkapkan bahwa setidaknya ada 6 

karakter, antara lain: 

1) Karakter adalah “siapakah dan apakah kamu saat orang lain melihat 

kamu” (character is what you are when nobody is looking). 

2) Karakter merupakan hasil nilai-nilai dan keyakinan-kenyakinan 

(character is the result of values and belief).  

3) Karakter adalah sebuah kebiasaan yang menjadi sifat alamiah kedua 

(character is a habit that become second nature). 

4) Karakter bukanlah reputasi atau apa yang dipikirkan orang lain 

terhadapmu (character is not reputation or what others think about 

you). 

5) Karakter bukanlah seberapa baik kamu daripada orang lain (character 

is not how much better you are than others). 

6) Karakter tidak relatif (character is not relative).
35

 

Berdasarkan  beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa 

karakter identik dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai 
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perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh aktivitas manusia, 

baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya, dengan dirinya, 

dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungannya, yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.   

d. Pengertian Nilai Pendidikan Karakter 

Menurut Richard Eyre & Linda nilai yang benar dan diterima 

secara universal adalah niali yang menghasilkan suatu perilaku dan 

perilaku itu berdampak positif baik bagi yang menjalankan maupun orang 

lain. Inilah prinsip yang memungkinkan tercapainya ketentraman atau 

tercegahnya kerugian atau kesusahan. Ini sesuatu yang membuat orang 

lain senang atau tercegahnya orang lain sakit hati. 

Lebih lanjut Ricard menjelaskan bahwa nilai adalah suatu kualitas 

yang dibedakan menurut: a) kemampuannya untuk berlipat ganda atau 

bertambah meskipun sering diberikan kepada orang lain, dan b) kenyataan 

atau (hukum) bahwa makin banyak nilai diberikan orang kepada orang 

lain, makin banyak pula nilai serupa yang dikembalikan dan diterima dari 

orang lain.
36

   

Nilai pendidikan karakter adalah sesuatu nilai yang dianggap baik 

dan benar yang ditanamkan dengan pembelajaran yang mengarah pada 
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penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan 

pada suatu nilai tertentu. 

Mulai tahun pelajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan di 

Indonesia harus menyisipkan pendidikan karakter. 18 nilai-nilai karakter 

yang terkandung dalam pendidikan berkarakter, antara lain :  

1) Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan. 

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4) Disiplin 

Disiplin adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh 

peserta didik, karena tanpa adanya disiplin proses pendidikan tidak 

akan berjalan secara maksimal, sehingga keadaan itu akan 

menghambat tercapainya cita-cita pendidikan. Akibat yang 

ditimbulkan oleh peserta didik yang karakter disiplinnya kurang 
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terbangun dengan baik adalah kebiasaan dan kecenderungan untuk 

berani melakukan berbagai pelanggaran, baik di sekolah maupun luar 

sekolah.   

5) Kerja Keras 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan persaturan.  

6) Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri 

Mempunyai peserta didik yang mandiri merupakan dambaan 

setiap guru. Sebab, dengan sikap itu, proses belajar yang dijalani oleh 

peserta didik akan menjadi lancar. Peserta didik yang mandiri bisa 

melayani kebutuhannya sendiri sekaligus bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri.   

8) Demokratis 

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak 

dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa Ingin Tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih dalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 
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10)  Semangat Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11) Cinta Tanah Air 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

12) Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/ Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, 

dan bekerja sama dengan orang lain. 

14) Cinta Damai 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.  

15) Gemar Membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebijakan bagi dirinya. 
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16) Peduli Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.  

18) Tanggung Jawab 

Rasa tanggung jawab merupakan pelajaran yang tidak hanya 

perlu diperkenalkan dan diajarkan, namun juga perlu ditanamkan 

kepada peserta didik, baik pada masa pra-sekolah maupun sekolah. 

Kesungguhan dan tanggung jawab dapat mengahntarkannya dalam 

mencapai keberhasilan seperti yang diinginkan.
37

 

e. Pengertian Peduli Sosial 

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
38

 

Contohnya dalam indikator kelas 5 dan 6 mereka ikut dalam berbagai 

kegiatan sosial, meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa 

atau tidak punya, menghormati petugas sekolah, dan membantu teman 

yang sedang memerlukan bantuan.  
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Menolong adalah kesediaan memberi bantuan. Secara sadar, orang 

mulai memberikan bantuan itu dari gerak hatinya. Kemudian bantuan itu 

diberikan dalam bentuk apa saja yang memang diperlukan orang yang 

mau ditolong, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan ide, ataupun barang. 

Dalam teori Empati-altruisme menolong itu disebabkan karena adanya 

pikirang “ikut merasakan” apa yang dialami orang lain. Di sini timbul 

perasaan bahwa menolong orang berarti menolong diri sendiri. Ini disebut 

juga dengan kebaikan altruis.
39

 

Kepedulian adalah sifat yang membuat pelakunya merasakan apa 

yang dirasakan orang lain, mengetahui bagaimana rasanya jadi orang lain, 

kadang ditunjukkan dengan tindakan memberi atau terlibat dengan orang 

lain tersebut.  

Peduli sesama harus dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti 

tidak menharapkan balasan atas pemberian atau bentuk apa pun yang kita 

lakukan kepada orang lain. Jadi, saat melakukan aktivitas sebagai bentuk 

kepedulian, tidak ada keengganan atau ucapan menggerutu. Semuanya 

dilakukan dengan cuma-cuma, tanpa pamrih, hati terbuka, dan tanpa 

menghitung-hitung.
40
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BAB III 

DESKRIPSI DATA  

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

MI Ma’arif Cekok merupakan Madrasah tertua yang kedua di 

Ponorogo, berdiri sejak tahun 1943, semula merupakan pendidikan non 

formal yaitu pendidikan Madrasah Diniyah. Kemudian 1962 diubah menjadi 

MI Ma'arif Cekok Ponorogo. MI ini berada pada suatu lembaga pendidikan 

Ma'arif yaitu suatu lembaga yang berada pada Banom NU dan mendapat 

respon serta sambutan yang baik dari masyarakat lingkungan desa Cekok 

maupun sekitarnya. 

Dengan perkembangannya MI ini sering mendapatkan kejuaraan-

kejuaraan baik di tingkat kecamatan dan kabupaten MI Ma’arif Cekok 

dipercaya masyarakat dalam mengembangkan kegiatan pendidikan agama dan 

umun di lingkungan sekitarnya. Dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan, maka MI tersebut diharapkan benar-benar mampu melaksanakan, 

mengembangkan keterampilan dalam perencanaan dan pengelolaan Madrasah. 

MI Ma’arif Cekok Ponorogo menyelenggarakan pendidikan tingkat 

dasar pertama yang memadukan antara kurikulum nasional dan agama. Di 

samping itu, program pendidikan diarahkan pada penguasaan kecakapan 

hidup sehingga seluruh lulusan diharapkan memiliki kemampuan akademis 
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dan kecakapan hidup yang baik agar dapat mengatasi berbagai persoalan yang 

dihadapi di masa yang akan datang. 

Kemudian realisasi dalam proses belajar mengajar, sekolah ini 

memiliki program service learning yaitu anak diusahakan belajar di tempat 

terbuka (real) yang ada kaitannya dengan materi-materi pelajaran. Perpaduan 

antara beberapa komponen tersebut dimaksudkan untuk menjadikan proses 

pembelajaran lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan siswa ke depan. 

2. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah 

Adapun visi, misi dan tujuan dari MI Ma’arif Cekok Babadan adalah 

sebagai berikut: 

a. Visi 

Membentuk pribadi yang sholeh, unggul dalam prestasi berhaluan 

ahlussunnah wal jama’ah. 

Indikator  

1) Mengembangkan kurikulum yang terpadu 

2) Memiliki daya saing dalam prestasi ujian nasional dan non akademik. 

3) Unggul dalam baca tulis Al Qur’an dan akhlakul karimah. 

4) Menjadikan ajaran Islam dan nilai-nilai Islam ahlussunnah 

waljama’ah sebagai landasan sikap dan perilaku kehidupan sehari-

hari. 

5) Inovasi secara terus menerus dalam strategi pembelajaran. 
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6) Terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang professional 

dan kompeten. 

7) Terpenuhinya sarana prasarana dan media pembelajaran sesuai standar 

pelayanan minimal. 

8) Unggul dalam implementasi managemen berbasis madrasah. 

9) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. 

10) Penilaian yang otentik dan variatif . 

b. Misi  

1) Melaksanakan pengembangan kurikulum yang terpadu. 

2) Mewujudkan peserta didik yang memiliki daya saing dalam prestasi 

ujian nasional dan non akademik. 

3) Mengoptimalkan program TPQ dan Tahfidzul Quran  serta bimbingan 

ibadah untuk mewujudkan peserta didik yang unggul baca tulis Al 

Qur’an dan akhlakul karimah.  

4) Menanamkan ajaran dan niai-nilai islam ahlussunnah waljamaah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5) Melakukan inovasi secara terus menerus dalam strategi pembelajaran. 

6) Melaksanakan pengembangan profesionalisme dan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

7) Melaksanakan pengembangan sarana prasarana dan media 

pembelajaran. 

8) Melaksanakan pengembangan managemen berbasis madrasah. 
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9) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun pembiayaan 

pendidikan. 

10) Melaksanakan penilaian yang otentik dan variatif. 

c. Tujuan Madrasah 

1) Meningkatkan pengamalan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan 

Santun) pada seluruh warga madrasah. 

2) Meningkatkan pengamalan shalat dhuha dan berjamaah dhuhur di 

madrasah 

3) Meningkatkan nilai rata-rata UN dan UAMBN secara berkelanjutan. 

4) Mewujudkan tim olahraga dan tim kesenian yang mampu bersaing 

pada Porseni MI maupun Porseni SD di tingkat kecamatan, kabupaten 

bahkan provinsi. 

5) Meningkatkan jumlah lulusan yang diterima pada madrasah/sekolah 

yang favorit.  

6) Meningkatkan kepedulian warga madrasah terhadap kesehatan, 

kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah. 

7) Mewujudkan tim olimpiade MIPA yang mampu bersaing di tingkat 

kabupaten. 

8) Meningkatkan jumlah sarana/prasarana serta pemberdayaannya yang 

mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik 

9) Meningkatkan jumlah peserta didik yang menguasai IT  bahasa Arab 

dan Inggris secara aktif  
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10) Mewujudkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang 

diperhitungkan oleh masyarakat Desa Cekok Babadan  khususnya dan 

Ponorogo pada umumnya. 

11) Mewujudkan madrasah sebagai lembaga pilihan utama masyarakat. 

3. Letak Geografis 

Lokasi MI Ma’arif Cekok terletak di pedesaan yang sebagian ekonomi 

penduduknya dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Tepatnya di Jln. 

Sunan Kalijaga Desa Cekok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo.  

4. Keadaan Pendidik di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Para pendidik di MI Ma’arif Cekok Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 

berjumlah 16 orang guru, 6 guru laki-laki dan 9 orang guru perempuan 

ditambah 1 orang kepala sekolah laki-laki. Dari jumlah guru tersebut 2 orang 

di antaranya PNS, dan GTT, dan 1 penjaga. Sedangkan tingkat pendidikannya 

mayoritas SI. Namun ada satu guru baru yang masih D1. 

Selain menjadi guru, mereka para pendidik juga sebagai karyawan. 

Karyawan yang dimaksud adalah personil yang ikut serta dan menjadi bagian 

dalam seluruh proses yang berlangsung di MI Ma’arif Cekok. Mereka ada 

yang sebagai petugas tata usaha dan ada yang sebagai petugas UKS. 

Untuk mengetahui lebih jelasnya keadaan pendidik di MI Ma’arif 

Cekok, maka penulis sajikan dalam bentuk tabel daftar urut kepegawaian para 

guru di Mi Ma’arif Cekok Ponorogo tahun ajaran 2017/2018 sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Data Guru Mi Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016/2017 

NO NAMA 
TEMPAT, 

TANGGAL LAHIR 

MASA 

KERJA 

STATUS 

KEPEGAWAIAN 

1 Hadi Asfahan, S.Pd Po, 15-09-1964 19 Tahun GTT 

2 Binti Akhlaqil M, S.Ag Po, 20-05-1968 30 Tahun GTT 

3 Sarbini, S.Pd Po, 06-01-1970 20 Tahun GTT 

4 Siti Juwariyah, S.Pd Po, 13-07-1969 17 Tahun GTT 

5 Muh. Muttaqin, S.Pd.I Po, 08-07-1978 16 Tahun GTT 

6 Isna Sutanti, S.H.I Po, 23-01-1980 11 Tahun GTT 

7 Badrun Nasir Anna’im, S.TH.I Po, 10-04-1981 12 Tahun GTT 

8 Drs. Thowil Abdulloh Ciamis, 08-07-1949 7 Tahun GTT 

9 Hanik Mufidah, S.Pd.I Ngawi, 04-10-1983 11 Tahun PNS 

10 Sayid Bachruddin, S.Pd.I Po, 30-03-1973 11 Tahun PNS 

11 Lufti Novita Andriani, S.Pd.I Po, 23-06-1987 8 Tahun GTT 

12 Nova Tri Puspitasari, S.Pd Po, 05-11-1983 7 Tahun GTT 

13 Astin Nurrohmi, S.Pd.I Po, 01-08-1977 7 Tahun GTT 

14 Nur Abidin, S.Pd.I Po, 11-01-1987 7 Tahun GTT 

15 Ratna Fadilla, S.Pd.I Po, 06-06-1986 4 Tahun GTT 

16 Umdatur Rosyidah, Kom Po, 01-04-1990 1 Tahun GTT 

 

5. Sarana dan Prasarana di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Sarana dan prasarana di MI Ma’arif Cekok Ponorogo antara lain 

adalah ruang teori atau ruang kelas ada 9 ruang, laboratorium IPA, 

perpustakaan, ruang klinik, ruang BP BK, ruang kepala sekolah, ruang guru, 

ruang TU, kamar mandi atau WC guru ada 4, kamar mandi atau WC siswa 

ada 8, dan ruang ibadah atau mushola. 
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Tabel 3.2 

Sarana Dan Prasarana 
No. Gedung / ruang Jumlah Luas (m

2) 
Status Ket 

1. Ruang kelas 10 56 m
2 

Milik sendiri Baik 

2. Laboratorium 1 42 m
2 

Milik sendiri Baik 

3. Perpustakaan 1 16 m
2 

Milik sendiri Baik 

4. Lab. Computer 1 16 m
2 

Milik sendiri Baik 

5. Ketrampilan - - - Baik 

6. Mushola 1 80 m
2 

Milik sendiri Baik 

7. Kamar mandi guru 2 35 m
2 

Milik sendiri Baik 

8. Kamar mandi siswa 4 35 m
2 

Milik sendiri Baik 

9. Ruang guru 1 5 m
2 

Milik sendiri Baik 

10. Ruang kepala sekolah 1 56 m
2 

Milik sendiri Baik 

11. Ruang tamu 1 6 m2
 

Milik sendiri Baik 

12. Ruang UKS 1 12 m
2 

Milik sendiri Baik 

13. Ruang BP BK 1 10 m
2 

Milik sendiri Baik 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus tentang Peran Kegiatan Santunan Anak Yatim 

dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Sosial di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo 

1. Pelaksanan Kegiatan Santunan Anak Yatim di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo 

Dalam sebuah lembaga sekolah memiliki dua kegiatan yaitu 

pembelajaran di dalam kelas dan kegiatan tambahan di luar rencana 

pembelajaran kelas atau yang disebut ekstrakurikuler. Kegiatan 

ekstrakurikuler adalah wahana pengembangan pribadi peserta didik melalui 

berbagai aktivitas baik berkaitan langsung maupun tidak langsung.   

MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo memiliki kegiatan 

ekstrakurikuler yang rutin dilakukan setiap minggu seperti Pramuka hingga 

kegiatan tahunan seperti Santunan Anak Yatim. Kegiatan ini dilaksanakan 
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setahun sekali dengan tujuan menambah nilai peduli sosial siswa. Kegiatan ini 

sudah berjalan kurang lebih 57 tahun lamanya.  

Wawancara pertama kepada Bapak Muttaqin selaku bagian kesiswaan 

yaitu tentang pelaksanaan kegiatan santunan anak yatim yang dilakukan di MI 

Ma’arif Cekok  Babadan Ponorogo. Beliau mengatakan:  

Kegiatan santunan anak yatim ini sudah ada sebelum saya masuk di 

sini, sekitar 57 tahun lamanya. Dan dilaksanakan pada tanggal 10 

Muharram, kurang dari 10 hari sebelum pelaksanaan siswa diberi 

edaran sekaligus diberi amplop kosong, nanti amplop tersebut 

diberikan kepada orang tua dan diisi oleh orang tua bukan diisi oleh 

siswa. Isinya itu bervariatif dan seikhlasnya, ada yang Rp. 20.000,00, 

Rp. 10.000,00, Rp. 5.000,00, tetapi minimal Rp. 5.000,00. Sebelum 

adanya teknik pelaksanaan yang seperti ini, ketika siswa dikasih tahu 

besok akan ada kegiatan santunan anak yatim dan memberikan 

sumbangan seikhlasnya siswa malah memberikan uang saku 

sekolahnya, jadi hanya Rp. 500,00, Rp. 1000,00. Dan setelah 

diterapkan teknik pelaksanaan yang baru dengan cara diberi amplop 

kosong dan diberikan kepada orang tua isinya lebih bervariatif dan 

lebih banyak. Santunan ini diberikan tidak hanya kepada anak yatim 

piatu saja tetapi kepada kaum duafa juga. Contohnya, kepada siswa 

yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Pelaksanaannya pada 

hari H, semua siswa berkumpul di masjid, acara diisi dengan ceramah 

untuk memberikan pengertian kenapa diadakan kegiatan ini. Kemudian 

pemberian santunan kepada anak yatim dan yang membutuhkan, 

setelah itu semua siswa dan guru berjabat tangan.
41

 

 

Wawancara kedua kepada Ibu Hanik selaku guru yang mengelola data 

tentang kegiatan santunan anak yatim. Beliau menjelaskan tentang kegiatan 

santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok: 

Kegiatan santunan anak yatim ini sudah lama dilaksanakan di MI 

Ma’arif Cekok ini sendiri, dan saya ditugaskan untuk mendata siapa 

saja yang akan mendapatkan santunan tersebut. Pelaksanaan santunan 

sendiri diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Jadi siswa diberikan 
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surat edaran dan amplop kosong untuk diserahkan kepada orang tua 

dan diisi oleh orang tua dengan seikhlasnya tetapi minimal kemarin 

Rp. 5000,00. Pada hari H pelaksanaan seluruh siswa dikumpulkan di 

masjid, pada acara tersebut anak diberikan pengarahan kenapa 

diadakan kegiatan santunan anak yatim tersebut, kemudian pemberian 

santunan kepada siswa yatim piatu dan yang membutuhkan, ditutup 

dengan berjabat tangan dengan seluruh siswa dan guru. Selesai acara 

siswa yang mendapatkan santunan di kumpulkan dan diberi arahan 

agar uang yang didapat digunakan dengan sebaik-baiknya, tetapi kalau 

di sini uang yang didapat ditabungkan atau untuk pembayaran 

keperluan sekolah. 
42

 

  

Berdasarkan triangulasi sumber, penanaman karakter peduli sosial di 

MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo dilakukan pada saat pelaksanaan 

kegiatan santunan anak yatim dengan memberikan pesan dan pengarahan pada 

siswa ketika kegiatan ceramah. Pesan tersebut berisi tentang tujuan 

diadakannya kegiatan santunan anak yatim. Sehingga pesan tersebut dapat 

diterima oleh anak dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

Ibu Hanik juga menjelaskan siapa saja yang berhak mendapatkan 

santunan, jumlah anak yang mendapat santunan serta dalam bentuk apa saja 

santunan itu diberikan. 

Santunan ini tidak hanya diberikan kepada siswa yatim piatu saja, 

melainkan kepada siswa yang membutuhkan. Contohnya saja siswa 

yang kurang mampu, tetapi ada bedanya dalam nominal pemberiannya, 

seperti yang ada pada data siswa yang yatim piatu, yatim dan piatu 

diberi sekitar Rp. 150.000,00 setiap siswanya, dan anak yang 

membutuhkan diberi sekitar Rp. 60.000,00 setiap siswa. Pada tahun 

2016 ini siswa yang mendapatkan santunan sekitar 13 orang untuk 

kategori yatim, piatu, dan yatim piatu. Dan 29 orang untuk kategori 

siswa yang kurang mampu. Dana yang diperoleh tidak hanya dari iuran 

siswa saja, tetapi ada beberapa pihak yang ikut menyumbang dan juga 
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iuran dari guru-guru. Pemberian santunan hanya berbentuk uang saja 

tidak ada bentuk lainnya misalnya, bahan pangan atau yang lainnya.
43

 

 

Dalam kegiatan ini, seluruh siswa dan dewan guru berperan dalam 

pelaksanaan. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan kepada siswa yang yatim 

piatu saja melainkan siswa yang kurang mampu juga menjadi sasaran.  

2. Peran Kegiatan Santunan Anak Yatim dalam Menenamkan Nilai 

Karakter Peduli Sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

Suatu kegiatan yang dilaksanakan pasti memiliki tujuan baik yang 

harus tercapai. Seperti halnya kegiatan santunan anak yatim yang diadakan di 

MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, sama halnya madrasah melaksanakan 

kegiatan tersebut untuk menanamkan sikap yang baik bagi siswa-siswinya, 

contohnya sikap peduli sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muttaqin 

mengenai sikap kepedulian siswa terhadap temannya yang membutuhkan: 

Seperti yang saya sampaikan tadi ya mbak, sebelum pelaksanaan anak 

diberikan ceramah atau bisa dibilang pengertian dan motivasi tentang 

pentingnya berbagi terhadap sesama, apalagi membantu anak yatim 

dan yang kurang mampu itu hal yang sangat mulia. Dari situlah sikap 

peduli siswa terhadap temannya muncul dengan cara mereka antusias 

menyambut kegiatan tersebut.
44

 
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya motivasi dan arahan dari 

guru, sikap kepedulian siswa terhadap teman yang membutuhkan terlihat 

dengan adanya antusiasme dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Maka 
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kegiatan pelaksanaan tersebut berperan dalam menanamkan nilai peduli sosial 

anak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muttaqin: 

Karena kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali, jadi peran kegiatan 

ini dalam menanamkan nilai peduli sosial sudah ada akan tetapi belum 

semaksimal seperti kegiatan lainnya. Contohnya saja ada beberapa 

anak yang bisa dikategorikan anak yang sangat nakal, cuek bahkan 

acuh tak acuh terhadap temannya setelah diadakan kegiatan ini, 

tingkah laku anak lebih baik, misalnya anak lebih care, rasa kasih 

sayang anak muncul dan lebih menghargai temannya, apalagi kepada 

anak yatim dan yang membutuhkan. Dan untuk mempererat tali 

persaudaraan.
45

 
 

Berdasarkan Triangulasi sumber, peran kegiatan santunan anak yatim 

dalam menanamkan nilai karakter peduli sosial di Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo yaitu, sebagai media untuk menyampaikan dan menunjukkan 

kepada siswa secara langsung terkait penanaman karakter peduli sosial. 

Sehingga siswa dapat terjun langsung dalam kegiatan tersebut. 

Kegiatan santunan anak yatim memiliki manfaat bagi siswa dan 

sekolah. Hasil wawancara dengan Bapak Muttaqin sebagai berikut: 

Kenapa diadakan kegiatan ini? Karena kegiatan Santunan Anak Yatim 

memberikan manfaat yang  positif terhadap sasarannya. Nah, kegiatan 

santunan anak yatim ini memberikan manfaat bagi anak yang 

menerima santunan dan juga anak yang memberi atau anak yang tidak 

yatim. Bagi anak yatim, santunan sangat bermanfaat bagi administrasi 

sekolah, dan dengan kegiatan ini anak yang diberi santunan merasa 

sangat terbantu dan disayangi. Bagi anak lainnya, kegiatan ini 

bermanfaat dalam membentuk sikap yang baik, contoh sikap peduli 

terhadap sesama dan sikap bersyukur karena masih diberi orang tua 

lengkap. Dan manfaatnya bagi sekolah, anak yang kurang mampu 

dalam segi ekonomi terbantu dalam uang administrasi.
46
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Menurut Ibu Hanik kegiatan santunan ini memiliki manfaat yang baik 

bagi siswa dan sekolah: 

Manfaat kegiatan ini bagi siswa tentunya yang pertama dari segi 

administrasi anak yang diberi santunan akan tercukupi, jadi tidak 

nunggak  dalam segi pembayaran. Kalau bagi anak yang memberi 

kegiatan ini bermanfaat untuk mengajarkan sikap saling berbagi dan 

sikap peduli ya. Kalau bagi sekolah, manfaat dari kegiatan ini sekolah 

tidak perlu mendata atau enak ngomongnya nagih pembayarannya.
47

  

 

Berdasarkan Triangulasi sumber, dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

santunan anak yatim berperan dalam segi administrasi sekolah, penanaman 

nilai karakter peduli sosial anak agar saling berbagi terhadap sesama. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Santunan Anak Yatim di 

MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran tentunya banyak faktor pendukung 

dan penghambat pembelajaran tersebut. Begitu pula dalam kegiatan santunan 

anak yatim. Hasil wawancara dengan Bapak Muttaqin selaku bagian 

kesiswaan sebagai berikut: 

Masalah faktor pendukung, Alhamdulillah dari segi pengajar semua 

mendukung kegiatan ini, anak-anak pun juga tidak masalah malah 

senang. Wali murid pun mendukung 100 % pelaksanaan kegiatan ini. 

Dan juga didukung oleh beberapa donatur. Tetapi donator tersebut 

tidak pasti untuk kegiatan santunan anak yatim, biasanya hanya orang 

yang menitip saja untuk membantu madrasah.
48
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Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Hanik selaku bendahara 

kegiatan pelaksanaan, sebagai berikut: 

Karena ini kegiatan ya mbak, kalau kegiatan sudah baik kenapa harus 

tidak diadakan dan juga harus istiqomah dijalankan, bahkan 

pelaksanaan kegiatan ini sudah lebih dari 20 tahun, mungkin 

pelaksanaannya saja yang sedikit berbeda. Ya banyak faktor 

pendukungnya, salah satunya kegiatan pelaksanaan ini 100 % 

didukung oleh wali murid, kemudian juga para dewan guru pastinya 

walaupun hanya seikhlasnya. Juga ada sebagian yang dari donatur atau 

orang yang nitip ke guru-guru. Adapun beberapa faktor penghambat 

dalam kegiatan santunan anak yatim tersebut salah satunya adalah 

kurangnya sistem pelaksanaan dalam pembagian santunan kepada 

peserta didik, dan sarana prasarana seperti tempat yang kurang 

memadai, sehingga peserta didik kurang dapat dikondisikan 

semaksimal mungkin.
49

 

Berdasarkan Triangulasi sumber, bahwa banyak sekali faktor 

pendukung kegiatan santunan anak yatim piatu mulai dari siswa yang selalu 

semangat dan senang menyambut kegiatan tersebut, juga dukungan 100% dari 

wali murid dan sebagian donatur, juga para dewan guru. Sedangkan faktor 

penghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini salah satunya kurangnya sarana 

prasarana sekolah yang kurang memadai sehingga kegiatan ini belum 

terlaksana semaksimal mungkin. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Pelaksanaan Kegiatan Santunan Anak Yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo 

Pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan 

nilai-nilai luhur dalam lingkungan masyarakat. Karakter yang dimiliki oleh 

seseorang pada dasarnya terbentuk melalui proses pembelajaran yang cukup 

panjang. Karakter manusia bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir. Karakter 

merupakan bentukan lingkungan dan juga orang-orang yang ada di sekitar 

lingkungan tersebut.  

Dalam pendidikan karakter terdapat beberapa karakter yang ingin 

dikembangkan oleh pemerintah dan satuan pendidikan, antara lain karakter 

religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli akan lingkungan, 

peduli sosial dan bertanggung jawab.  

Dalam pengembangan karakter, pemerintah tidak tinggal diam dan harus 

ikut ambil ahli. Melalui dunia pendidikan, pemerintah berusaha membantu anak 

dalam mengembangkan karakter dasar yang dimilikinya. Salah satu karakter anak 

yang harus dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah peduli sosial. Karakter 

peduli sosial sangat penting untuk dikembangkan sejak dini. Seperti halnya 
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lembaga pendidikan salah satu contohnya MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

berupaya menanamkan nilai karakter peduli sosial anak melalui kegiatan santunan 

anak yatim yang diadakan sebagai acara rutin tahunan.  

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
50

 Kepedulian 

adalah sifat yang membuat pelakunya merasakan apa yang dirasakan orang lain, 

mengetahui bagaimana rasanya jadi orang lain, kadang ditunjukkan dengan 

tindakan memberi atau terlibat dengan orang lain tersebut.
51

  

Kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram sebagai kegiatan rutin tahunan. Untuk 

teknisnya, siswa diberikan amplop kosong untuk diberikan kepada orang tua dan 

diisi oleh orang tua. Sebelum menggunakan teknis pemberian amplop kosong dan 

diserahkan kepada orang tua, guru hanya memberikan informasi akan diadakan 

kegiatan santuan anak yatim dan memberikan sumbangan seikhlasnya, siswa 

berinisiatif memberikan sumbangan seikhlasnya tetapi dengan uang saku mereka, 

dengan nominal Rp. 500,00 sampai Rp. 1000,00. Dari situlah guru berinisiatif 

mengubah teknisnya. Dalam kegiatan ini, tidak hanya anak yatim piatu saja yang 

mendapatkan santunan, melainkan anak yang kurang mampu juga mendapat 

santunan.  
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Dalam pelaksanaannya, semua siswa dan guru berkumpul di masjid dan 

terdapat kegiatan ceramah terkait kegiatan santunan anak yatim yang berisi 

pengarahan dan pesan untuk siswa. Pengarahan tersebut berisi tentang tujuan 

diadakannya santunan anak yatim dan pesan untuk siswa agar saling mengasihi 

dan saling peduli terhadap sesama. Kemudian pembagian santunan kepada anak 

yatim, piatu, yatim piatu dan yang membutuhkan. Kemudian diakhiri dengan 

berjabat tangan antara guru dan siswa. Hal tersebut sesuai dengan misi sosial 

sekolah dalam konteks manajemen pendidikan yang bertujuan untuk mewariskan 

dan menginternalisasikan nilai-nilai luhur yang salah satunya adalah nilai karakter 

peduli sosial.
52

 

Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh kesimpulan yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo. Kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok merupakan 

kegiatan tahunan yang dilaksanakan untuk membantu siswa yatim, piatu, yatim 

piatu dan yang kurang mampu dengan memberikan pesan dan pengarahan terkait 

nilai karakter peduli sosial melalui kegiatan ini.  
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B. Peran Kegiatan Santunan Anak Yatim dalam Menanamkan Nilai Karakter 

Peduli Sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkungan sekolah memiliki 

peran dalam mengembangkan karakter siswa. Kepala sekolah dan guru harus 

senantiasa memberikan inovasi baru. Kepala sekolah dan guru tidak boleh terlalu 

lama berpangku tangan menikmati keadaan. Sebaliknya, harus terus mencari 

peluang dan kesempatan yang bagus. Seperti yang telah dilakukan oleh MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. Pihak kepala sekolah dan guru melalui 

kegiatan santunan anak yatim menginginkan hasil yang baik, khusunya mengenai 

karakter siswa.  

Apa yang telah diusahakan oleh kepala sekola dan guru tersebut, sesuai 

UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Jadi, yang dimaksud peran guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SD 

adalah seperangkat sikap yang dimiliki oleh guru SD yang meliputi mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik di SD untuk membentuk karakter siswa. 
53

 Melalui peran kepala 

sekolah dan guru tersebutlah, kegiatan santunan anak yatim dilaksanakan. 

                                                           
53

 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan …, 163. 



56 

 

 
 

Kegiatan santunan anak yatim memiliki peran sendiri yaitu untuk menanamkan 

nilai karakter peduli sosial.  

Peran kegiatan santunan anak yatim dalam menanamkan nilai karakter 

peduli sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo memiliki peran sebagai 

media untuk menyampaikan dan menunjukkan kepada siswa secara langsung 

terkait penanaman karakter peduli sosial, sehingga siswa dapat berpartisipasi 

secara langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan santunan tersebut 

disampaikan pesan terkait nilai peduli sosial, manfaat peduli sosial untuk sesama, 

dan membantu sesama tanpa pamrih. 

Hal tersebut sesuai pendapat Ngainun Naim yang menerangkan bahwa 

peduli sesama harus dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih berarti tidak 

mengharapkan balasan atas pemberian atau bentuk apa pun yang kita lakukan 

kepada orang lain. Jadi, saat melakukan aktivitas sebagai bentuk kepedulian tidak 

ada keengganan atau ucapan menggerutu. Semuanya dilakukan dengan Cuma-

cuma, tanpa pamrih, hati terbuka, dan tanpa menghitung-hitung.
54

 

Siswa di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda. Baik dari segi lingkungan tempat tinggal, pendidikan orang 

tua, dan keadaan ekonomi. Karena perbedaan inilah, kepala sekolah dan guru 

ingin mengembangkan rasa kepedulian siswa sehingga dapat menimbulkan rasa 

persaudaraan. Siswa yang mampu dalam segi ekonomi dikondisikan oleh kepala 

sekolah dan guru untuk membantu siswa yang kurang mampu melalui kegiatan 
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santunan anak yatim. Dengan pengkondisian tersebut, siswa yang mampu akan 

dibiasakan untuk memiliki sikap empati terhadap kekurangan yang dimiliki 

teman-teman yang kurang mampu. Sedangkan siswa yang kurang mampu, akan 

merasa terbantu dengan kegiatan santunan anak yatim. Selain itu, kegiatan 

tersebut dapat menghapuskan perasaan minder pada diri siswa yang kurang 

mampu. Hasilnya mereka dapat melaksanakan kegiatan belajar di lingkungan 

sekolah dengan perasaan nyaman dan senang. Berkat kondisi inilah, rasa 

kepedulian sosial dan rasa persaudaraan antara siswa akan tumbuh. 

Kondisi tersebut berupaya untuk menjadikan siswa sebagai manusia yang 

seutuhnya khususnya dalam hubungan kepedulian sosial (persaudaraan). Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Novan Ardy Wiyani bahwa budaya sekolah 

perlu mengembangkan rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan yang tinggi dapat 

mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang buruk. Hal ini dapat dipahami 

karena adanya rasa persaudaran membuat seseorang merasa tidak tega berlaku 

kasar bahkan menyakiti orang lain. Oleh karena itu, rasa persaudaraan perlu 

dibangun secara terus-menerus melalui program sekolah, misalnya spanduk 

selamat datang bagi siswa baru, kunjungan kepada yang sedang mengalami 

musibah, pemberian ucapan/surat terima kasih kepada siswa yang telah memberi 

pertolongan kepada temannya, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat 

membangun dan memelihara persaudaraan.
55
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Berdasarkan analisis berkaitan dengan peran kegiatan santunan anak yatim 

dalam menanamkan nilai karakter peduli sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo, yaitu kegiatan santunan anak yatim berperan sebagai media dalam 

mempererat tali persaudaraan antar siswa. kegiatan tersebut dapat menghapus rasa 

minder pada siswa yang kurang mampu, sehingga pembelajaran dapat berjalan 

dengan baik dan nyaman.  

 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Santunan Anak Yatim di MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Dalam suatu kegiatan pembelajaran terdapat faktor pendukung dan 

penghambat pembelajaran tersebut. Begitu pula dengan kegiatan santunan anak 

yatim. Faktor pendukung kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo yaitu mulai dari siswa yang selalu semangat dan senang 

menyambut kegiatan tersebut, dukungan wali murid dan masyarakat yang 

menjadi donatur, dan dewan guru. Dalam hal ini masyarakat ikut andil dalam 

program yang dijalankan oleh sekolah, karena mayoritas siswa yang bersekolah di 

MI Ma’arif Cekok Ponorogo adalah masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah, 

sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dengan 

masyarakat. Dengan demikian tugas sekolah sebagai lembaga pelayanan 

masyarakat terlaksana dengan baik dengan diadakannya kegiatan ini.  

Hal tersebut mengacu pada Mulyasa yang menerangkan bahwa sekolah 

sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih 
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besar, yaitu masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan antara 

lain untuk (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, (2) 

memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan 

masyarakat, (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan 

sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang dilakukan oleh 

sekolah dalam menarik simpati masyarakat terhadap sekolah dan menjalin 

hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat.
56

 

Setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun tetap memiliki 

kekurangan yang perlu diperbaiki. Apalagi jika kegiatan tersebut merupakan 

kegiatan tahunan, pasti memerlukan perbuahan dan perbaikan karena rentan 

waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan program tahunan 

santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. Faktor 

penghambat kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok adalah sarana 

prasana yang kurang memadai. Di karenakan jumlah siswa MI yang cukup 

banyak, sedangkan tempat pelaksanaan yang kurang besar, maka kegiatan 

tersebut terlaksana kurang maksimal.  

Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh kesimpulan yang berkaitan 

dengan faktor pendukung kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo yaitu semangat siswa yang selalu senang menyambut dan 

mengikuti acara tersebut, dukungan wali murid, masyarakat yang menjadi donatur 

dan segenap dewan guru. Sedangkan faktor penghambat kegiatan santunan anak 
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yatin di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo adalah kurangnya sarana prasarana 

berupa tempat pelaksanaan, sehingga kegiatan belum terlaksana dengan 

maksimal.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian yang berjudul Peran Kegiatan Santunan Anak Yatim 

dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Sosial di Mi Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut 

1. Pelaksanaan kegiatan santunan anak yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo dilakukan untuk membantu siswa yatim, piatu, yatim piatu dan 

yang kurang mampu dengan memberikan pesan dan pengarahan terkait nilai 

karakter peduli sosial.  

2. Peran kegiatan santunan anak yatim dalam menanamkan nilai karakter peduli 

sosial di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, yaitu kegiatan santunan anak 

yatim berperan sebagai media dalam mempererat tali persaudaraan antar 

siswa. kegiatan tersebut dapat menghapus rasa minder pada siswa yang 

kurang mampu, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan 

nyaman. 

3. Faktor pendukung kegiatan santunan anak yatim di Mi Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo adalah semangat siswa yang selalu senang menyambut 

dan mengikuti acara tersebut, dukungan wali murid, masyarakat yang menjadi 

donatur dan segenap dewan guru. Faktor pengambat kegiatan santunan anak 

yatim di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo adalah kurangnya sarana 
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prasarana berupa tempat pelaksanaan, sehingga kegiatan belum terlaksana 

dengan maksimal. 

 

B. Saran 

1. Bagi madrasah, agar mempertahankan kegiatan yang telah dilaksanakan 

dengan baik. Mengupayakan kegiatan dengan maksimal untuk meningkatkan 

karakter siswa.  

2. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan 

masukan dalam rangka pembinaan dan pengarahan kepada siswa dan diri 

sendiri untuk lebih menyadari pentingnya kepedulian sosial bagi sesama.  

3. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini mampu menjadikan 

referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan. 
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