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ABSTRAK

Qoyimah, Yusfa Arifatul. 2018. Pembiasaan Membaca Surat-Surat Pendek dalam
Penanaman Karakter Religius Siswa (Studi Kasus di SDN 1 Nologaten
Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018). Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Drs. Moch, Saichu, M.Si.
Kata Kunci: Pembiasaan membaca surat-surat pendek, Karakter Religius.
Pembiasaan merupakan metode yang memiliki tingkat keberhasilan yang
tinggi dibandingkan dengan metode pembelajaran lainnya. Pembiasaan dinilai sangat
efektif jika dalam penerapannya dilakukan terhadap peserta didik yang berusia kecil.
SDN 1 Nologaten Ponorogo merupakan suatu lembaga yang memiliki nilai-nilai
religius yang diterapkan dalam program pembiasaan membaca surat-surat pendek
dalam Penanaman karakter religius siswa sejak dini.
Berawal dari fenomena yang terjadi di SDN 1 Nologaten Ponorogo, peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1)
Bagaimana pelaksanaan pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam penanaman
karakter religius siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018?;
(2) Bagaimana fungsi pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam penanaman
karakter religius siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018? (3)
Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembiasaan membaca surat-surat
pendek dalam penanaman karakter religius siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogo
tahun pelajaran 2017/2018?;
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis
penelitian studi kasus. Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata dan
tindakan. Untuk menemukan data peneliti menggunakan wawancara kepada kepala
sekolah, guru PAI, salah satu guru, dan siswa, selebihnya data observasi dan
dokumentasi dari SDN 1 Nologaten Ponorogo. Teknik analisis data adalah analisis
yang diberikan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Dari penelitian ini, ditemukan bahwa (1) Pelaksanaan pembiasaan membaca
surat-surat pendek di SDN 1 Nologaten Ponorogo dilaksanakan sebelum dimulainya
pembelajaran tepatnya pukul 07.00-07.15 WIB. Buku yang digunakan sebagai
pedoman siswa dalam pembiasaan adalah Juzz Amma yang mereka bawa dari rumah
masing-masing siswa. (2) Faktor pendukungnya adalah ada fasilitas Juzz Amma dan
bimbingan dari guru. Faktor penghambatnya, yaitu adanya siswa dan guru yang
terlambat, siswa yang tidak suka/bosan, siswa yang belum bisa membaca, siswa yang
tidak dapat mencapai target. (3) fungsi pembiasaan membaca surat-surat pendek
dalam menanamkan karakter religius siswa yaitu untuk meningkatkan keimanan dan
ketakwaan mereka kepada Allah.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja kepada
seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju ke arah
kedewasaan dalam arti dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab susila atas
segala tindakannya menurut pilihannya sendiri. Definisi yang lain adalah dari
Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan
kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai
anggota masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagian yang setinggi–
tingginya. Dalam Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 didefinisikan bahwa
pendidikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan
bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa akan datang. 1
Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat
itu, juga pernah dikatakan Martin Luther King dan Slavin yakni: intelligence plus
character ... that is the goal of true education (kecerdasan yang berkarakter ...
adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya). Memahami pendidikan
karakter, pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang
melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan
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Made Pidarta, Landasan Kependidikan, (Jakarta : PT Rineka cipta, 1997), 10.
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(action). Menurut Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter
tidak akan efektif. 2
Proses pendidikan terjadi di sekolah melalui pembiasaan yang dilakukan
oleh guru kepada siswa. Aktivitas atau upaya secara sadar yang dilakukan guru
kepada siswa dapat membentuk aspek perkembangan kepribadian siswa. Dalam
pembinaan sikap dan karakter, pembiasaan merupakan cara yang efektif dalam
mendidik anak. Pembiasaan yang dilakukan guru kepada siswa akan menjadi
mudah bagi siswa tersebut untuk melakukan apa yang menjadi kebiasaannya.
Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak kecil pembiasaan ini sangat
penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi
milik anak dikemudian hari. 3
Dalam pembinaan sikap, metode pembiasaan merupakan metode yang
efektif dalam mendidik anak. Pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua
terhadap anaknya, akan menjadi mudah bagi anak tersebut untuk melakukan apa
yang dibiasakannya. Ketika anak masih kecil selalu dibiasakan untuk senantiasa
melakukan ajaran agama, maka anak tersebut akan terbiasa melaksanakannya.
Tanpa latihan dan pengalaman yang dibiasakan, maka akan sulit bagi seorang
anak untuk melaksanakan ajaran agama. Oleh karena itu, orang tua harus selalu
menanamkan kebiasaan yang baik terhadap anak-anaknya. 4
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Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka
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Membaca adalah satu dari empat kemampuan membaca pokok dan
merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. 5 Dengan
membaca seseorang secara tidak langsung sudah mengumpulkan kata demi kata
dalam mengaitkan maksud dan arah bacaannya. Dengan begitu pembaca dapat
menyimpulkan suatu hal dengan nalar yang dimilikinya.
Kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai
bidang studi.6 Pembelajaran membaca didasarkan pada ciri khas anak yang suka
meniru. Sikap meniru siswa dikreasikan oleh guru dalam pembelajaran sehingga
siswa memahami dan mengerti materi yang akan disampaikan.
Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar
yang ada pada diri seseorang. Sering orang menyebutnya dengan tabiat atau
perangai. Apa pun sebutannya karakter ini adalah sifat batin manusia yang
memengaruhi segenap pikiran dan perbuatannya. Banyak yang memandang atau
mengartikanya identik dengan kepribadian. Karakter ini lebih sempit dari
kepriadian dan hanya merupakan salah satu aspek kepribadian sebagaimana juga
temperamen. Watak dan karakter berkenaan dengan kecenderungan penilaian
tingkah laku individu berdasarkan standar-standar moral dan etika.7
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Tampubolon, Kemampuan Membaca Teknik Membaca Efektif Dan Efisien, (Bandung :
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Dengan mengetahui adanya karakter (watak, sifat, tabiat ataupun
perangai) seseorang dapat memperkirakan reaksi-reaksi dirinya terhadap
berbagai fenomena yang muncul dalam diri ataupun hubungannya dengan orang
lain, dalam berbagai keadaan serta bagaimana mengendalikannya. 8
Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan.
Menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang
diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agama. 9
Penanaman karakter religius pada peserta didik di sekolah yang dapat
mendukung tumbuhnya semangat toleransi beragama, saling menghargai
perbedaan ini menjadi penting. Sejumlah hasil penelitian yang dilakukan kepada
peserta didik di sekolah seperti yang diungkap oleh Hazibullah Satrawi
menunjukkan

sesuatu

yang

mengejutkan.

Hasil

penelitian

yang

ada,

menunjukkan sebagian kaum muda usia sekolah sekarang mulai terjangkit
radikalisme bahkan terorisme. 10
Membaca dapat meningkatkan daya pikir yang dapat menambah
pengetahuan siswa. Secara tidak sadar pembiasaan membaca yang diulang-ulang
dapat membentuk kepribadian, seperti terbentuknya karakter pada siswa. Siapa
pun yang membaca Al-Qur‟an dan orang itu mempunyai akal dan perasaan
niscaya dia akan meyakini bahwa Al-Qur‟an bukan hasil karya manusia.
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Seseorang akan menemukan dengan penuh keyakinan bahwa Al- Qur‟an adalah
faktor yang aktif bukan proaktif, yang memberikan pengaruh bukan dipegaruhi. 11
Di dalam Al-Qur‟an dan hadits Nabi saw dinyatakan bahwa agama
(tauhid / keimanan kepada Allah SWT) merupakan fitrah atau potensi dasar bagi
manusia (anak). Tugas pendidik agama Islam adalah mengembangkan dan/atau
membantu tumbuh suburnya fitrah tersebut pada manusia (anak), dalam
pengertian bagaimana pendidik agama membelajarkan anak, agar mereka mampu
mengaktualkan imannya melalui amal-amal saleh untuk mencapai prestasi iman
(taqwa).12
Qur‟an menurut bahasa berarti “bacaan”. Kemudian dipakai kata Qur‟an
itu untuk Al-Qur‟an yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi Al-Qur‟an ialah
kalam Allah SWT yang merupakan mu‟jizat yang diturunkan (diwahyukan)
kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. 13
Berdasarkan observasi awal di SDN 1 Nologaten terdapat pembiasaan
membaca surat-surat pendek yang dilakukan pada pagi hari sebelum pelajaran
dimulai atau 15 menit sebelum pembelajaran. 14 Pembiasaan membaca surat-surat
pendek ini memang jarang dilakukan oleh sekolah umum, namun di SDN 1
Nologaten melaksanakan pembiasaan tersebut. Pembiasaan tersebut bertujuan
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mengenalkan surat-surat pendek sejak dini kepada siswa agar siswa terbiasa
melafalkan ayat-ayat tersebut dan mengamalkannnya dalam shalat. Para orang
tua juga mendukung dengan adanya pembiasaan tersebut karena dapat membantu
para siswa yang kurang aktif dalam mengikuti TPQ di rumah. Bukan hanya
membaca tetapi mereka juga di minta untuk mengahafal surat-surat pendek
tersebut. Dengan adanya pembiasaan tersebut membantu siswa mempermudah
dalam pelajaran yang materinya berkaitan dengan surat-surat pendek dalam AlQur‟an.15
Peneliti memilih SDN 1 Nologaten karena disini terdapat pembiasaan
yang unik, jarang dilakukan oleh sekolah umum yaitu pembiasaan membaca
surat-surat pendek. Perilaku siswa masih perlu bimbingan khususnya di bidang
religius siswa. Faktanya karakter religius yang dimiliki siswa dalam kategori
sedang, siswa masih banyak yang kurang serius dalam membaca surat pendek.
Ada sebagian siswa yang belum bisa membaca juz amma dan minatnya untuk
belajar di rumah kategori rendah lebih cenderung bermain. 16
Dari masalah tersebut kepala sekolah beserta guru-guru mengadakan
program baru dalam menanamkan karakter religius siswa salah satunya dengan
membiasakan peserta didik membaca surat-surat pendek pada pagi hari 15 menit
sebelum pembelajaran dimulai.
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Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian dengan judul \
Pembiasaan Membaca Surat-Surat Pendek dalam Penanaman Karakter Religius
Siswa (Studi Kasus di SDN 1 Nologaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018)
saya lakukan.

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang di atas, untuk menghindari terjadinya
penyimpangan terhadap pembahasan penelitian sebagaimana tujuan awal
penelitian ini, perlu diadakan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian.
Fokus penelitian ini adalah pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam
penanaman karakter religius siswa di SDN 1 Nologaten, Ponorogo.

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang dan fokus penelitian dapat dirumuskan rumusan
masalah sebagai berikut.
1. Bagaimana pelaksanaan pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam
penanaman karakter religius di SDN 1 Nologaten Ponorogo tahun pelajaran
2017/2018?
2. Bagaimana

fungsi pembiasaan membaca surat-surat

pendek dalam

penanaman karakter religius siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogo tahun
pelajaran 2017/2018?
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3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pembiasaan membaca
surat-surat pendek dalam penanaman karakter religius di SDN 1 Nologaten
Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018?

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk;
1.

Menjelaskan pelaksanaan pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam
penanaman karakter religius siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogo tahun
pelajaran 2017/2018;

2.

Menjelaskan fungsi pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam
penanaman karakter religius siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogo tahun
pelajaran 2017/2018;

3.

Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pembiasaan
membaca surat-surat pendek dalam penanaman karakter religius siswa di
SDN 1 Nologaten Ponorogo tahun pelajaran 2017/2018;

E. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan
pemikiran tentang pembiasaan membaca surat-surat pendek untuk menanamkan
karakter religius siswa. Adapaun secara detail manfaat penelitian tersebut adalah
sebagai berikut :

9

1. Manfaat Teoritis
Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan
pikiran sekaligus masukan dalam pelaksanaan pembiasaan membaca suratsurat pendek di lingkungan sekolah serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian
dalam proses pengembangan karakter religius siswa.
2. Manfaat Praktis
a. Lembaga Pendidikan
Memberikan sumbangan pemikiran atas peran pembiasaan membaca
sutrat-surat pendek dalam menanamkan karakter religius siswa.
b. Bagi Kepala Sekolah
Hasil

penelitian

dapat

dijadikan

sebagai

bantuan

untuk

mempertahankan, mengembangkan aktualisasi pembisaan membaca suratsurat pendek dalam menanamkan karakter religius siswa.
c. Bagi Peneliti
Memberikan tambahan khazanah pemikiran baru berkaitan dengan
penanaman karakter religius melalui pembiasaan membaca surat-surat
pendek dan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita pendidikan.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca
dalam menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun sistematikanya
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terdiri atas enam bab, yaitu bab pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan
keenam.
Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola dasar
dari keseluruhan isi yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika
pembahasan.
Bab kedua, memuat telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori.
Beberapa telaah hasil penelitian dari peneliti terdahulu digunakan sebagai acuan
peneliti dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori berisi
tentang peran pembiasaan, teori membaca, karakret religius, dan surat-surat
pendek dalam Al-Qur‟an.
Bab ketiga, memuat metode penelitian. Metode penelitian berisi pendekatan
dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data,
prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan,
dan tahapan-tahapan penelitian.
Bab keempat, memuat deskripsi data. Bab ini berisi paparan data secara
rinci data umum, antara lain sejarah berdirinya SDN 1 Nologaten Ponorogo, letak
geografis, visi, misi, tujuan, data guru, keadaan sarana dan prasarana, serta
struktur organisasi SDN 1 Nologaten Ponorogo. Data khusus, meliputi deskripsi
pelaksanaan peran pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam penanaman
karakter religius.
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Bab kelima, berupa analisis data. Bab ini berisi analisis data yang telah
diperoleh dalam penelitian. Diantaranya, analisis pelaksanaan peran pembiasaan
membaca surat-surat pendek dalam penanaman karakter religius siswa di SDN 1
Nologaten, Ponorogo.
Bab keenam, penutup. Bab ini berisi berisi tentang simpulan dan saran
yang terkait dengan hasil penelitian. Simpulan yang diambil dari rumusan
masalah dan berfungsi mempermudah para pembaca dalam mengambil inti dari
isi. Saran diberikan kepada kepala sekolah, guru, dan siswa dalam bidang
penanaman kedisiplinan siswa di SDN 1 Nologaten, Ponorogo.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Untuk memperkuat penelitian yang peneliti teliti, maka peneliti
mengadakan telaah pustaka dengan cara mencari judul penelitian yang telah
dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yaitu :
1. Penelitian Siti Chomsatin (2016 STAIN Ponorogo) yang berjudul Kegiataan
Pembiasaan Membaca Al-Qur’an di SDN 1 Nologaten Ponorogo. Adapun
hasil penelitian adalah:
Pelaksanaan kegiatan pembiasaan membaca Al Qur‟an di SDN 1
Nologaten Ponorogo dilatarbelakangi sebagai bentuk pengenalan Al Qur‟an
kepada siswa sebagai pedoman hidup bagi umat islam sekaligus anak dapat
memiliki pengalaman yang sesuai dengan ajaran agama islam, sedangkan
tujuannnya adalah agar anak dapat membaca al-Qur‟an. Berkenaan dengan
pelaksanaan terdapat kendala yaitu masih adanya siswa yang belum lancar
membaca al-Qur‟an, ada yang belum bisa membaca, dan perilaku mereka sulit
diatur ketika membaca al-Qur‟an. 17
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah tempat penelitian yaitu SDN 1 Nologaten, Ponorogo. Metode

17

Siti Chomsatin, Kegiataan Pembiasaan Membaca Al-Qur’an di SDN 1 Nologaten
Ponorogo, (Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016).
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yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan
penelitian ini terletak pada objek penelitiannya. Objek penelitian terdahulu
yaitu al-Qur‟an, sedangkan objek yang hendak peneliti lakukan adalah suratsurat pendek.
2. Penelitian Bahjatul Wasail (2017 STAIN Ponorogo) yang berjudul
Pengembangan Karakter Religius Siswa Melalui Kegiatan Imtaq di SMPN 1
Jenangan Ponorogo Kelas VIII. Adapun hasil penelitian adalah:
Latar belakang berprestasi harus dengan kecerdasan intelektual,
kecerdasan

emosional

(EQ)

dan kecerdasan

spiritual

(SQ)

dengan

berlandaskan Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan pengintegrasian Iman dan Taqwa
ke dalam pembelajaran dan materi pembelajaran. Pelaksanaan shalat dhuha,
membaca dan menghafal surat-surat pendek, tabligh dan ceramah, shalat
(dhuhur)

berjamaah,

dan shalat

jum‟at.

Dan menggunakan strategi

pembelajaran yaitu pengetahuan, teori dan praktik, serta memberikan materimateri tambahan, yaitu aqidah islami, akhlak islami, ibadah mu‟amalah dan
lingkungan. Hasilnya jujur, amanah, adil, santun, sabar, syukur, tawaadhu‟,
„iffah, kasih sayang, berkata yang baik, murah hati, lemah lembut, malu,
pemaaf, dan menepati janji. 18
Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah keduanya membahas tentang karakter religius. Perbedaan

18

Bahjatul Wasail, Pengembangan Karakter Religius Siswa Melalui Kegiatan Imtaq di SMPN
1 Jenangan Ponorogo Kelas VIII, (Skripsi STAIN Ponorogo, ponorogo, 2017).
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penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan terletak pada
metode yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kegiatan IMTAQ
untuk mengembangkan karakter religius, sedangkan penelitian yang hendak
dilakukan menggunakan metode pembiasaan membaca surat-surat pendek
untuk menumbuhkan karakter religius.
3. Penelitian Lia Alawiyah (2017 STAIN Ponorogo) yang berjudul Stategi
Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Katekter Relgius Siswa di MI Nurul
Huda Bangsri Kertosono Nganjuk 2016/2017. Adapun hasil penelitian adalah:
Dalam meningkatkan karakter religius siswa kepala sekolah memiliki
peran penting, terutama dalam mewujudkan visi misi sekolah yang sangat
berkaitan dengan karakter religius siswa. 1). Pelaksanaan program kepala
sekolah dalam rangka meningkatkan karakter religius siswa sudah berjalan
dengan maksimal. Kepala sekolah mengadakan program majelis tilawati
qur‟an (MTQ). Pelaksanaannya diluar jam mata pelajaran dan dibagi menurut
cabangnya masing-masing. 2). Kontribusi dari pelaksanaan program tersebut
sangat banyak untuk sekolah terutama peeserta didik. Mereka bisa tau hal-hal
apa saja yang diperbolehkan dalam agama dan hal yang dilarang. Mereka juga
yang berbakat dalam setiap cabang dikirim untuk mengikuti lomba. Dan
banyak dari mereka yang mendapatkan pengalaman dan juara. 19

19
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti
lakukan adalah keduanya membahas tentang karakter religius. Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan terletak pada
metode yang digunakan dalam meningkatkan karakter religius. Penelitian ini
menggunakan metode majelis tilawati qur‟an (MTQ), sedangkan penelitian
yang hendak dilakukan menggunakan pembiasaan membaca surat-surat
pendek.

B. Kajian Teori
1. Pembiasaan
a. Pengertian pembiasaan
Pembiasaan adalah alat pendidikan. Bagi anak kecil pembiasaan
ini sangat penting. Karena dengan pembiasaan itulah akhirnya suatu
aktivitas akan menjadi milik anak dikemudian hari.20
Pembiasaan dinilai sangat efektif jika dalam penerapannya
dilakukan terhadap peserta didik yang berusia kecil. Karena memiliki
“rekaman” ingatan yang kuat dan kondisi kepribadiannya yang belum
matang, sehingga mereka mudah telalur dengan kebiasaan-kebiasaan yang
mereka lakukan. Oleh karena itu pembiasaan merupakan cara yang sangat

20

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar…, 30.
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efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral yang tertanam dalam
dirinya. 21
Dalam pembinaan sikap, metode pembiasaan merupakan metode
yang efektif dalam mendidik anak. Pembiasaan yang dilakukan oleh orang
tua terhadap anaknya, akan menjadi mudah bagi anak tersebut untuk
melakukan apa yang dibiasakannya. Ketika anak masih kecil selalu
dibiasakan untuk senantiasa melakukan ajaran agama, maka anak tersebut
akan terbiasa melaksanakannya. Tanpa latihan dan pengalaman yang
dibiasakan, maka akan sulit bagi seorang anak untuk melaksanakan ajaran
agama. Oleh karena itu, orang tua harus selalu menanamkan kebiasaan
yang baik terhadap anak-anaknya. 22
b. Metode Pembiasaan
Metode sangat penting di dalam proses pendidikan islam. Tanpa
metode, maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Metode yang
diuraikan di atas adalah metode atau tata cara penyampaian materi
pendidikan islam kepada anak pra sekolah yang disesuaikan dengan aspek
pertumbuhan dan perkembangan anak.
Metode ini mengutamakan proses untuk membuat seseorang
menjadi terbiasa. Bagi guru inisiator tentunya sudah lihai dalam

21

Binti Maunah, Metode Pengajaran Agama Islam (Yogyakarta : Teras,2009), 93-94.
22
Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra-Sekolah…, 34-35.
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menjalankan metode tersebut, karena pembiasaan akan membentuk pola
pikir, pola sikap dan pola tindak peserta didik menjadi lebih matang.
Metode pembiasaan hendaknya diterapkan pada peserta didik
sedini mungkin, sebab ia memiliki daya ingat kuat dan sikap yang belum
matang,

sehingga

mudah

mengikuti,

meniru

dan

membiasakan

aktivitasnya dalam kehidupan harian. Dengan demikian, metode
pengajaran pembiasaan ini merupakan cara efektif dan efisien dalam
menanamkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik
dengan sendirinya.
Armai arif menyatakan kelebihan metode pengajaran pembiasaan
adalah menghemat tenaga dan waktu, karena terkait dengan aspek
batiniyah dan lahiriyah, yaitu metode yang dianggap paling berhasil dalam
pembentukan kepribadian anak didik. Untuk kekurangan metode ini
adalah membutuhkan guru yang dapat dijadikan tauladan dalam
menanamkan nilai-nilai kepribadian kepada anak didik.23
Metode pembiasaan ini mendorong dan menberikan ruang kepada
anak didik pada teori-teori yang membutuhkan aplikasi langsung,
sehingga teori yang berat akan menjadi ringan bagi anak didik bila kerap
kali dilaksanakan. 24

23
24
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Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Jawa Tengah: STAIN Kudus Press, 2008), 60.
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Pembiasaan rutin merupakan salah satu kegiatan pendidikan
karakter yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari di sekolah.
Pembiasaan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara
terus-menerus dan konsisten setiap saat.25
c. Tujuan pembiasaan
Pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal
yang sangat penting, tanpa kebiasaan hidup seseorang akan menjadi
lambat sebab sebelum melakukan sesuatu harus terlebih dahulu
memikirkan apa yang akan silakukan.
Maka tujuan pembiasaan adalah siswa memperoleh sikap-sikap
atau kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif
dalam arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Selaras dengan
norma-norma dan tata nilai moral yang berlaku, baik bersifat religius
maupun tradisional dan kultural. 26
Proses pembiasaan menekankan pada pengalaman langsung dan
berfungsi sebagai perekat antara karakter dan diri seseorang. 27Akan
tetapi, menanamkan kebiasaan pada anak terkadang sukar dan
memebutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, segala sesuatu yang
sudah menjadi kebiasaan akan menjadi mudah dan ringan untuk
25

Novan Ardy Wiyani, Konsep, Praktek, & Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di

SD, 227.
26

Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), 166.
27
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dilakukan dan akan sukar untuk diubah bahkan untuk meninggalkan
kebiasaan tersebut.
d. Kelebihan dan kekurangan metode pembiasaan
Sebagaimana pendekatan-pendekatan lainnya didalam proses
pendidikan, pendekatan pembiasaan tidak bisa terlepas dari dua aspek
yang saling bertentangan, yaitu kelebihan dan kekurangan. Sebab tidak
satupun dari hasil pemikiran manusia yang sempurna dan bebas
kelemahan.
1)

Kelebihan metode pembiasaan ini antara lain:
a) Dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik.
b) Pembiasaan tidah hanya berkaitan dengan lahiriyah aspek tetapi
juga berhubungan dengan aspek batiniyah.
c) Pembiasaan dalam sejarah tercatat sebagai yang apaling berhasil
dalam pembentukan kepribadian anak didik.

2)

Kekurangan metode pembiasaan antara lain:
a) Apabila telah tertanam kebiasaan buruk, sulit untuk dihilangkan.
b) Memberikan pengawasan, supaya kebiasaan yang dilakukan tidak
menyimpang.
c) Membutuhkan stimulus atau rangsangan, supaya anak dapat
melakukan kebiasaan baiknya dengan istiqomah. 28

28

Muhammad Fadhillah Dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia Dini:
Konsep Dan Aplikasinya Dalam PAUD, (Yogyakarta: Ar-RUZZ Media, 2013), 179.
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2. Membaca
Membaca adalah satu dari empat kemampuan membaca pokok dan
merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. 29
Kemampuan membaca merupakan dasar unruk menguasai berbagai
bidang studi. Ada pengertian lain tentang pengertian membaca antara lain
adalah :
a.

Menurut Mercer, menyatakan membaca juga bermanfaat untuk rekreasi
atau untuk memperoleh kesenangan.

b. A.S Broto mengemukakan bahwa membaca bukan hanya mengucapkan
bahasa tulisan atau lambang bunyi bahasa melainkan juga menanggapi
dan memahami isi bahasa tulisan.
c.

Soedarso mengemukakan bahwa membaca merupakan aktifitas kompleks
yang memerlukan sejumlah besar tindakan terpisah-pisah, mencakup
penggunaan, pengertian, khayalan, pengalaman, dan ingatan.

d. Bond mengemukakan bahwa membaca merupakan pengenalan simbolsimbol bahasa tulisan yang merupakan stimulus yang membantu proses
mengingat tentang apa yang dibaca, untuk membangun suatu pengertian
melalui pengalaman yang telah dimiliki. 30
e.

Menurut Goomand membaca merupakan suatu proses dinamis untuk
merekontruksi suatu pesan yang secara grafis dikehendaki oleh penulis.

29

Tampubolon, Kemampuan Membaca…, 5.
Abdurrahman Mulyono, Pendidikan Bagi Anak Yang Berkesulitan Belajar, (Jakarta: Asdi
Mahasatya, 2003), 200.
30

21

f.

Syafi‟i membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang bersifat fifik
dan psikologis. Proses yang bersifat fisik berupa kegiatan mengamati
tulisan secara visual. Dalam proses itu peranan indra visual sangat
penting. Dengan indra visual, pembaca mengenali dan membedakan
gambar-gambar bunyi beserta kombinasinya itu engan bunyi-bunyinya.
Dengan proses itu rangkaian tulisan yang dibacanya menjelma menjadi
rangkaian bunyi bahasadalam kombinasi kata, kelompok kata, dan
kalimat yang bermakna. 31

3. Al-Qur’an
Qur‟an menurut bahasa berarti “bacaan”. Kemudian dipakai kata
Qur‟an itu untuk al-Qur‟an yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi alQur‟an ialah kalam Allah SWT yang merupakan mu‟jizat yang diturunkan
(diwahyukan) kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah
ibadah. 32
Al-Qur‟an, yalah nama bagi suatu kitab yang berisi firman Allah swt.
yang diturunkan agar Nabi serta Rasul-Nya nya terkemudian, yalah Nabi
Muhammad saw. Perkataan “Al Qur‟an” (Qur‟an) itu menurut lughat terampil
dari nama pekerjaan, yalah “QARA-A”, artinya : “ia telah membaca”, maka
perkataan itu berarti “Bacaan”. Ada dari antara para ulama ahli lughat yang
mengartikan, bahwa perkataan “Qur‟an” itu bukan berarti atau lain dari arti
31

Tim Konsorsium, LAPIS PGMI paket 4 dasar berbicara (Surabaya: LAPIS PGMI, 2009),
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Zainal Abidin, Seluk Beluk Al-Qur’an…, 1.
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“Bacaan”, tetapi di sini tidaklah kami terangkan satu persatuannya, karena
para ulama yang terbanyak mengartikan “Bacaan”. 33
a. Surah dalam Al Qur’an
Dalam segi bahasa kata surah jamaknya suwar (  ) ُس َو ُسyang berarti
kedudukan atau tempat yang tinggi, sesuai dengan kedudukan Alqur‟an
karena ia diturunkan dari tempat yang tinggi, yaitu Lauh Al-Mahfuzh dari
sisi Tuhan yang Mahatinggi pula, yaitu Allah SAW. Menurut istilah, surah
adalah

ُّس ِه
ِه
ِه
ِه
ا اْو َر ْوَر ِه َر اْو َر ْول َر ِه
ال ْو َرُة َر ْواُة ْو َر ُة ْو آَر ا ُةال ْو آ َر ُة
Surah adalah sejumlah beberapa ayat Alqur’an yang memiliki permulaan
dan penghabisan.34
Keseluruhan surat-surat al-Qur‟an terbagi kedalam empat kategori.
Pertama, thuwal: surat-surat yang panjang karena pula dalam jumlah
ratusan keatas seperti al-Baqarah, al-Madinah, dan lain-lain. Kedua,
almi’un: ayat-ayat memuat sekitar seratus buah seperti Hud, Yusuf, dan
lain-lain. Ketiga, al-matsani (diulang-ulang) karena sering dibaca dalam
shalat seperti al-Sajadah, al-Insan, dan lain-lain. Keempat, al-mufashshal:
surat-surat pendek yang antara satu surat dengan yang lain dibatasi

33
34

Moenawar Kholik, Al Qur’an Dari Masa Ke Masa
Abdul Majid Khon, Praktikum Qira’at, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 6.
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(mufashshal) dengan basmalah seperti al-Hujurat, al-Thariq, al-Zalzalah,
dan lain-lain. 35
Jumlah surat yang terdapat dalam al-Qur‟an ada 114 namanamanya dan batas-batas tiap-tiap surat, susunan ayat-ayatnya adalah
menurut ketentuan yang ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri
(taufiq). Sebagian dari surat-surat al-Qur‟an mempunyai lebih dari satu
nama, sebagaimana yang akan diterangkan dalam muqaddimah tiap-tiap
surat.
Surat-surat yang ada dalam al-Qur‟an ditinjau dari segi panjang
dan pendeknya terbagi atas 4 bagian, yaitu:
1) ASSAB‟UTHTHIWAAL, dimaksudkan, tujuh surat yang panjang,
yaitu : Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa‟, Al-A‟raaf, Al-An‟am, AlMaaidah dan Yunus.
2) AL MIUUN, dimaksudkan surat-surat yang berisi kira-kira seratus
ayat lebih, seperti : Hud, Yunus, Mu‟min dan sebagainya.
3) AL MATSAANI, dimaksudkan surat-surat yang berisi kurang sedikit
dari seratus ayat, seperti : Al-Anfaal, Al-Hijr, dan sebagainya.
4) AL MUFA SHSHAL, dimaksudkan surat-surat pendek, seperti: AdhDhuha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas dan sebagainya. 36

35
36
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b. Kandungan Al-Qur’an
Al-Qur‟an sebagai kita suci ummat islam merupakan kumpulan
firman Allah (kalam Allah) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad
SAW yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi ummat manusia,
kandungan al-Qur‟an diantaranya: 37
1) Untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik
serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi
Tuhan semesta alam.
2) Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradap, yakni bahwa
umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama
dalam pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan.
3) Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan.
4) Untuk mengajak manusia berfikir dan bekerja sama dalam kehidupan
bermasyarakat.
5) Untuk membasmi kemiskinan.
c. Tujuan Mengajarkan Al-Qur’an
Kegiatan mengajarkan Al-Quranul Karim, baik ayat-ayat bacaan,
maupun ayat-ayat tafsir dan hafalan bertujuan memberikan pengetahuan
kepada anak didik yang mampu mengarahkan kepada: 1) kemantapan
membaca sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan
menghafal ayat-ayat atau surah-surah yang mudah bagi mereka, 2)
37

Fahd Bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ulumul Qur’an (Yogyakarta: Titian Ilahi press, 1996), 86.
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kesanggupan menerapkan ajaran islam dalam menyelesaikan problem
hidup sehari-hari, 3) kemampuan memperbaiki tingkah laku murid melalui
metode pengajaran yang tepat, 4) penumbuhan rasa cinta dan keagungan
al-Qur‟an dalam jiwanya, 5) pembinaan pendidikan islam berdasarkan
sumber-sumber yang utama dari Al-Quranul Karim. 38
4. Karakter Religius
Istilah karakter yang di dalam bahasa inggris character, berasal dari
istilah Yunani, character dari kata charassein yang berarti mengukir. Sifat
utama ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir, karena itu,
Wardani seperti dikutip Endri Agus Nugraha menyatakan bahwa karakter
adalah ciri khas seseorang dan karakter tidak dapat dilepaskan dari konteks
sosial budaya karena karakter terbentuk dalam lingkungan sosial budaya
tertentu. Hal yang sama diuraikan Lorens Bagus yang mendefinisikan karakter
sebagai nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang mencakup perilaku,
kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi,
nilai-niai, dan pola-pola pemikiran. Atau, menurutnya suatu kerangka
kepribadian yang relatif mapan yang memungkinkan ciri-ciri semacam ini
mewujudkan dirinya. 39
Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang yang memang
sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Sering orang menyebutya
38

Muhammad Abdul Qadir Ahmad, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008), 78.
39
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dengan tabiat atau perangai. Apa pun sebutannya karakter ini adalah sifat
batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran dan perbuatannya. Banyak
yang memandang atau mengartikanya identik dengan kepribadian. Karakter
ini lebih sempit dari kepriadian dan hanya merupakan salah satu aspek
kepribadian sebagaimana juga temperamen. Watak dan karakter berkenaan
dengan kecenderungan penilaian tingkah laku individu berdasarkan standarstandar moral dan etika.40
Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang yang
khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama,

baik dalam lingkup

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik
adalah

individu

yang

dapat

membuat

keputusan

dan

siap

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat
dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan
Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan
kebangsaan yang tewujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan
perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat
istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan
sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Sebagai identitas

40

Abdul Majid, Dian Andayani. Pendidikan Karakter Perspektif Islam..., 12.
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atau jati diri satuan bangsa, karakter merupakan nilai dasar perilaku yang
menjadi acuan tata nilai interaksi antara manusia. 41
Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan
dengan Tuhan YME, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan
kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan
perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan
adat istiadat. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang
yang berusaha melakukan hal terbaik terhadap YME, dirinya, sesama,
lingkungan, bangsa dan negara sengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan)
dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi, dan perasannya. Karakter
seseorang terbentuk karena kebiasaan yang dilakukan, sikap yang diambil
dalam menanggapi keadaan, dan kata-kata yang diucapkan kepada orang lain.
Karakter ini akhirnya menjadi sesuatu yang menempel pada seseorang dan
sering orang yang bersangkutan tidak menyadari karakternya. Orang lain
biasanya lebih mudah untuk menilai karakter seseorang.
Munurut Bije Widjajanto, kebiasaan seseorang terbentuk dari tindakan
yang dilakukan berulang-ulang setiap hari. Tindakan-tindakan pada awalnya
disadari atau disengaja, tetapi karena begitu seringnya tindakan yang sama
dilakukan maka pada akhirnya sering kali kebiasaan tersebut pada menjadi
refleks yang tidak disadari. Oleh orang yang bersangkutan. Sebagai contoh:
41

41-42.
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gaya berjalan, gerakan tubuh pada saat berbicara di depan umum atau gaya
bahasa. Orang melakukan tindakan karena dia menginginkan untuk
melakukan tindakan tersebut.
Dari keinginan yang terus menerus akhirnya apa yang didinginkan
tersebut dilakukan. Timbulnya keinginan pada seseorang didorong oleh
pemikiran atas sesuatu hal. Ada banyak hal yang bisa memicu pikiran yang
informasinya datang dari pancaindranya. Misalnya, karena melihat sesuatu,
maka orang berpikir, karena mendengar sesuatu maka berpikir dan seterusnya.
Salah satu cara untuk membangun karakter adalah melalui pendidikan.
Pendidikan yang ada, baik itu pendidikan di keluarga, masyarakat, atau
pendidikan formal di sekolah harus menanamkan nilai-nilai untuk
pembentukan karakter.42
Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan.
Menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang
diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran
agama. 43
Religius merupakan sikap dan perilaku yang patut dalam melakukan
ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama
lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 44

42
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Setiap orang pasti memiliki kepercayaan terhadap sesuatu yang
transenden. Kepercayaan ini ada yang mengambil bentuk keyakinan nonagama. Orang yang mengaku anti-tuhan sekalipun sesungguhnya juga
memiliki suatu kepercayaan terhadap hal-hal yang transender. Orang komunis
yang katanya anti-tuhan,pada kenyataannya juga memercayai sesuatu yang
“disamakan” dengan tuhan. Ideologi komunis sendiri setelah menjadi Tuhan
karena mereka mendewakan dan memosisiskannya layaknya agama.45
Kata religius, kata Muhaimin, lebih tepat diterjemahkan sebagai
keberagamaan. Keberagamaan lebih melihat aspek yang didalam lubuk hati
nurani pribadi, sikap personal yang sedikit banyak merupakan misteri bagi
orang lain karena menapaskan intimitas jiwa, cita rasa yang mencakup
totalitas ke dalam pribadi manusia, dan bukan pada aspek yang bersifat
formal. Sementara di sekolah, ada banyak strategi ada banyak strategi yang
dapat dilakukan untuk untuk menanamkan nilai religius ini. Pertama,
pengembangan kebudayaan religius secara rutin dalam hari-hari belajar biasa.
Kegiatan rutin ini terintegrasi dengan kegiatan yang telah diprogramkan
sehingga tidak memerlukan waktu khusus. Dalam kerangka ini, pendidikan
agama merupakan tugas dan tanggung jawab bersama buka hanya menjadi
tugas dan tanggung jawab guru agama saja. Pendidikan agamapun tidak hanya
terbatas pada aspek pengetahuan semata, tetapi juga meliputi aspek
pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan. Untuk itu,
45
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pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan pun tidak hanya
dilakukan oleh guru agama, tetapi perlu didukung oleh guru-guru bidang studi
lainnya. Kerja sama semua unsur ini memungkinkan nilai religius dapat
terinternalisasi secara lebih efektif.46
Kedua,

menciptakan

lingkungan

lembaga

pendidikan

yang

mendukung dan dapat menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan
agama. Lingkungan dalam konteks pendidikan memang memiliki peranan
yang signifikan dalam pemahaman dan penanaman nilai. Lingkungan dan
proses kehidupan semacam itu bisa memberikan pendidikan tentang caranya
belajar beragama kepada peserta didik. Suasana lingkungan lembaga
pendidikan dapat menumbuhkan budaya religius (religious culture). Lembaga
pendidikn mampu menanamkan sosialisasi dan nilai yang dapat menciptakan
generasi-generasi yang berkualitas dan berkarakter kuat. Susana lingkungan
lembaga yang ideal semacam ini dapat membimbing peserta didik agar
mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan semangat sehingga
akhirnya menjadi dasar untuk kualitas dirinya.47
Ketiga, pendidikan agama tidak hanya disampaikan secara formal
dalam pembelajaran dengan materi pelajaran agama. Namun, dapat pula
dilakukan diluar proses pembelajaran. Guru bisa memeberikan pendidikan
agama secara spontan ketika menghadapi sikap atau perilaku peserta didk
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yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Manfaat pendidikan secara spontan
ini menjadikan peserta didik langsung mengetahui dan menyadari kesalahan
yang dilakukannya dan langsung pula mampu memperbaikinya. Manfaat
lainnya adalah dapat dijadikan sebagai pelajaran atau hikmah oleh peserta
didik lainnya. Jika perbuatan salah jangan ditiru, sebaliknya jika ada
perbuatan yang baik harus ditiru.
Keempat, menciptakan situasi atau keadaan religius. Tujuannya
adalah untuk mengenalkan kepada peserta didik tentang pengertian dan tata
cara pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga untuk
menunjukkan pengembangan kehidupan religius di lembaga pendidikan yang
tergambar dari perilaku sehari-hari dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh
guru dan peserta didik. Oleh karena itu, keadaan atau situasi keagamaan di
sekolah yang dapat diciptakan antara lain dengan pengadaan peralatan
peribadatan, seperti tempat untuk shalat (masjid atau mushola), alat-alat shalat
seperti sarung, peci, mukena, sajadah, atau pengadaan al qur‟an. Diruangan
kelas, bisa pula ditempelkan kaligrafi sehingga pesera didik dibiasakan selalu
melihat sesuatu yang baik. Cara lainnya adalah dengan menciptakan suasana
kehidupan keagamaan di sekolah antara sesama guru, guru denga peserta
didik, atau peserta didik dengan peserta didik lainnya. Misalnya, dengan
mengucapkan kata-kata yang baik ketika bertemu atau berpisah, mengawali
dan mengakhiri suatu kegiatan mengajukan pendapar atau pertanyaan dengan
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cara yang baik, sopan santun, tidak merendahkan peserta didik lainnya, dan
sebagainya48.
Kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat, dan kreativitas pendidikan
agama dalam keterampilan dan seni, seperti membaca, Al-Qur‟an , adzan, sari
tilawah, selain itu, untuk mendorong peserta didik sekolah mencintai kitab
suci, dan meningkatkan minat peserta didik untuk membaca, menulis, dan
mempelajari isi kandungan Al-Qur‟an. Dalam membahas suatu materi
pelajaran agar lebih jelas hendaknya selalu diperkuat nas-nas keagamaan yang
sesuai berlandaskan pada Al-Qur‟an dan hadist Rasulullah Saw. Tidak hanya
ketika mengajar saja, tetapi dalam setiap kesempatan guru harus
mengembangkan kesadaran beragama dan menanamkan jiwa keberagamaan
yang benar. Guru memerhatikan minat peserta didik. Untuk itu, guru harus
mampu menciptakan dan memanfaatkan suasana keberagamaan dengan
menciptakan suasana dalam peribadatan seperi shalat, puasa, dan lain-lain. 49
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pendekatan
kualitatif yang menghasilakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati.50 Penelitian kualitatif merupakan
suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena
atau gejala yang bersifat alami. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi
kasus, yang merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, kelompok,
organisasi, atau program kegiatan dalam waktu tertentu.

B. Kehadiran Peneliti
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan
berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan skenarionya. Untuk
itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan
penuh sekaligus pengumpul data, sedang instrumen yang lain sebagai penunjang.
Peneliti kualitatif berusaha berinteraksi dengan subyek penelitiannya secara
alamiah, tidak menonjol, dan dengan tidak memaksa. Kehadiran penelitian disini
berperan sebagai pengamat yang mengadakan pengamatan dan mendengarkan
secermat mungkin sampai pada data yang kecil sekaligus.
50
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C. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di SDN 1 Nologaten yang terletak di Jl. Sultan
Agung no. 96, Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Alasan
peneliti melakukan penelitian di SDN 1 Nologaten, Ponorogo karena di sini
terdapat pembiasaan yang unik, jarang dilakukan oleh sekolah umum, yaitu
pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam penanaman karakter religius
siswa. Pembiasaan tersebut dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dimulai,
pukul 07.00-07.15 WIB. Siswa-siswi dalam membaca surat-surat pendek belum
cukup baik. Adanya siswa yang belum bisa membaca dan perilaku siswa juga
masih perlu bimbingan, khususnya di bidang karakter religius siswa.

D. Sumber Data
Penelitian ini mengggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan
data. Hal ini dikarenakan dalam purposive sampling penentuan sampel dialkukan
dengan pertimbangan tertentu. Untuk sumber data dikelompokkan menjadi dua
yaitu :
1. Sumber data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau
tempat penelitian. Sumber data primer meliputi peserta didik dan tenaga
kependidikan. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah kepala
sekolah, para guru-guru dan siswa SDN 1 Nologaten.
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2. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaaan dan
berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari catatan-catatan, gambar,
serta dokumen-dokumen resmi untuk melengkapi informasi yang telah
dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara di SDN 1 Nologaten.
Peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru PAI, salah satu
guru dan siswa.

E. Prosedur Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam
penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang
diperlukan. Dalam proses pengumpulan data, instrument yang digunakan
penelitiadalah obsersavi, wawancara, dan dokumentasi.
1. Teknik observasi (pengamatan)
Observasi merupakan suatu kegiatan yang mendapatkan informasi
yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau
kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti
perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap
aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil
observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana
tertentu.51
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Observasi peneliti di SDN 1 Nologaten Ponorogo yang berfokus pada
pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam penanaman karakter religius
siswa yang dilakukan pada pagi hari 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Evaluasi yang dilakukan oleh guru yaitu hafalan surat-surat yang sudah
mereka baca setiap hari.
2. Teknik wawancara ( interview)
Wawancara

merupakan salah satu teknik

pengumpulan data.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang
harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. 52
Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara kepada kepala
sekolah, guru PAI, salah satu guru dan siswa. Dari wawancara tersebut
peneliti mengetahui lebih mendalam tentang program pembiasaan membaca
surat-surat pendek dalam penanaman karakter religius siswa.
3. Teknik dokumentasi
Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari
catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Sifat utama data ini tak
terbatas pada ruang dan waktu sehingga member peluang kepada peneliti
untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Dokumentasi bisa
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berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi
dan wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya apabila ada studi
dokumentasinya. 53

F. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian merupakan bagian penting dalam proses
penelitian karena dengan analisis inilah, data yang ada akan tampak manfaatnya.
Dalam penelitian ini menggunakan analisi data kualitatif. Analisis data
memadukan hasil yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data. Diawali
dengan menelaah seluruh sumber data yaitu pengamatan, wawancara yang telah
terangkum dalam catatan lapangan dan dokumentasi. Selanjutnya data diringkas
dan memeparkan data dalam bentuk kalimat berdasarkan fokus penelitian yang
diajukan.
Analisis data kualitatif merupakan suatu kegiatan yang komplek karena
melibatkan data yang bersumber dari tiga teknik yang memerlukan kecermatan.
Menurut miles dan huberman (1992:16), bahwa analisis data kualitatif adalah
suatu alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan mencakup reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verivikasi). Sehingga dapat
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disimpulkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan
proses pengumpulan data berlangsung.
Data yang diperoleh dianalisis baik selama maupun sesudah pengumpulan
data. Data yang dilacak kebenarannya melalui proses pengecekan dan triangulasi.
Triangulasi adalah upaya mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh
peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi
sebanyak mungkinbisa yang terjadi saat pengumpulan dan analisis data.54
Dokumen menjadi bahan rujukan menentukan apakah data yang diperoleh
merupakan data yang benar. Hal ini berguna untuk proses kajian kasus negative
yaitu dengan menghilangkan atau menghapus data yang tidak sesuai dengan tema
dan penelitian.
Data yang diperoleh dari lapangan mengenai masalah yang diteliti dalam
bentuk catatan lapangan, transkip wawancara, dan dokumen dilakukan
pengecekan, pengorganisasian, dan pengkodean yang kemudian dilanjutkan
dengan proses pemaparan data dalam bentuk verbal, sebagai jawaban dari
masalah yang diteliti. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini
menggunakan langkah-langkah seperti dalam ilusi berikut.
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Gambar 1 komponen dalam analisis data

Penyajian data

Pengumpulan data

Reduksi data
Penarikan kesimpulan

a. Redukasi Data
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan dan
penstranformasian data kasar dari lapangan dengan cara merangkum, memilih
hal-hal penting dan mencari tema dan polanya. Proses ini berlangsung selama
penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Reduksi merupakan
bagian dari analisis data, fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan,

membuang

yang tidak

perlu,

mengorganisasi

sehingga

interpretasi bias ditarik. Dalam proses reduksi, peneliti benar-benar mencari
data yang benar-benar valid.55
b. Penyajian Data
Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
untuk mearik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya
antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, bagan. Penyajian data
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merupakan bagian dari anlisis, bahkan mencakup reduksi data. Dalam proses ini
peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori kelompok.
Dalam hidup ini peneliti melakukan display (penyajian) antara

bagiannya

dalam konteks yang butuh bukan segemental atau fragmental terlepas satu
dengan lainnya. Dalam tahap ini data diklasifikasikan berdasarka tema-tema
inti.
c. Verivikasi (Penarikan Kesimpulan)
Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus
penelitian berdasarkan hasil analisis data. Makna-makna yang muncul dari data
harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaian sehingga validitasnya terjamin.
Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan
berpedoman pada kajian peneitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi
kelemahan sumber data kualitatif yang dianggap kurang dapat dipercaya sehingga
mempengaruhi hasil ketepatan penelitian. Pengecekan keabsahan data dilakukan
dengan 4 kriteria, yaitu: kredibilitas, keteralihan, keterikatan, dan kepastian.
a. Kredibilitas yaitu tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil penelitian.
Kriteria yang dapat digunakan adalah lama penelitian, observasi yang detail,
triangulasi, peer debriefing, analisisi kasus negatif, membandingkan dengan
hasil penelitian lain, dan member check. Triangulasi dalam pengujian
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kredibilitas diartikan dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai car, dan berbagai waktu. Sedangkan member check adalah proses
pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.
b. Keteralihan, yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi
yang lain.
c. Keterikatan, yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan
paneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsepkonsep ketika membuat interpretasi untuk menarik simpulan.
d. Kepastian, yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya di
mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan
dalam laporan lapangan. 56

H. Tahap Penelitian
Tahap penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan peneliti
untuk mendapatkan temuan atau jawaban terhadap fokus penelitian yang
dikajinya. Tahap-tahap penelitian meliputi:
1. Tahap pralapangan
Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan sebelum memasuki
lapangan, seperti, penyusunan rancangan awal penelitian, pengurusan ijin
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penelitian, penjajagan lapangan, interaksi dengan subjek atau informan, serta
penyiapan piranti pembantu dalam kegiatan lapangan. 57
2. Tahap pekerjaan lapangan
Pada tahap ini, peneliti terjun kelapangan untuk menentukan sumber
data dan memperoleh data melalui teknik pengumpulan data yang sudah
disiapkan sebelumnya.
3. Tahap pascalapangan
Dalam tahap ini, peneliti telah mendapatkan data mengenai fokus
penelitiannya. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan analisis data untuk
memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian berupa temuan penelitian.
Setelah mendapatkan hasil dari analisis data, peneliti menyusun laporan
penelitian yang berisikan sistematika pembahasan mulai dari awal hingga
diperolehnya temuan penelitian.
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BAB IV
DESKRIPSI DATA

A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 1 Nologaten, Ponorogo
Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten, Ponorogo terletak di Jalan Sultan
Agung No. 96 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa
Timur. Awal berdirinya SDN 1 Nologaten, Ponorogo bernama SDN Kartini.
Adapun pada tahun 1960 sampai 1975 berubah menjadi SDN Sultan Agung,
kemudian pada tahun 1982 berganti nama lagi menjadi SDN Nologaten 1 dan
terakhir pada tahun 2003-sekarang bernama SDN 1 Nologaten Ponorogo.
Sejak awal berdirinya, lembaga sekolah ini telah mendapat status negeri
dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) 101051117020, sedangkan nomor akte
pendiriannya, yaitu 425/828/405.51/2003.
Kepemimpinan kepala SDN 1 Nologaten Ponorogo semenjak berdirinya
hingga sekarang telah mengalami beberapa kali regulasi, yaitu sebagai berikut.
a. Bapak Darmojo

: ……(tanpa tahun)

b. Bapak Samsi Djojo Subroto, BA

: Tahun …-1986

c. Ibu Soeharning

: Tahun 1986-2000

d. Bapak Hartoyo

: Tahun 2000-2015

e. Bapak Syamsuddin Mufthi, M.Pd : Tahun 2015-2016
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: Tahun 2016 – sekarang58

f. Bapak Mujiadi, M.Pd
2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah

Adapun visi, misi, dan tujuan SDN 1 Nologaten, Ponorogo adalah
sebagai berikut.
a. Visi
Membangun generasi yang berilmu dan berakhlak mulia.
b. Misi
1) Mengembangkan kultur sekolah yang berdasarkan IMTAQ untuk
menguasai IPTEK.
2) Mengembangkan

lingkungan

sekolah

yang

sehat

dan

sekolah

berwawasan lingkungan.
3) Mengembangkan iklim pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan
menyenangkan (PAIKEM).
4) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berprinsip
“Pendidikan Untuk Semua”
5) Menyelenggarakan

manajemen

sekolah

efektif,

partisipatoris,

transparan, dan akuntabel.
6) Meraih kejuaraan lomba mata pelajaran, seni olah raga minimal tingkat
kota tiap tahun.
7) Mewujudkan sekolah ramah lingkungan sehingga dapat menjadi
penggerak masyarakat sekitar.
58
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8) Mengembangkan potensi peserta didik dan pendidik sehingga menjadi
sekolah unggul yang diminati masyarakat.
c. Tujuan Sekolah
Tujuan dari sebuah pendidikan dasar adalah untuk meletakkan dasar
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan
untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi.
Berdasarkan tujuan pendidikan dasar tersebut, tujuan SDN 1 Nologaten,
Ponorogo adalah sebagai berikut.
a. Dapat mengamalkan ajaran agama dan ilmu pengetahuan sebagai hasil
proses pembelajaran dan pengembangan diri yang menuju kemandirian
siswa;
b. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni
budaya sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tinggi;
c. Mengoptimalkan sarana, prasarana, dan meningkatkan sumber daya
manusia sebagai penunjang keberhasilan pendidikan; dan
d. Membentuk generasi yang berkarakter sehat jasmani dan rohani. 59
3. Letak Geografis
Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten terletak 7 km sebelah timur kota
Ponorogo, tepatnya di Jalan Sultan Agung No. 96, Kecamatan Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten
59
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terletak di Desa Nologaten yang berjarak 1 km dari pusat kecamatan, serta
berjarak 1,5 km dari pusat otonomi daerah, serta berada di lintasan kecamatan.
Letak SDN 1 Nologaten ini berada di timur jalan raya.
Adapun batas-batas wilayah sekitar SDN 1 Nologaten, Ponorogo adalah
sebagai berikut.
a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Bangunsari
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Cokromenggalan
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Banyudono
d. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kertosari 60
4. Keadaan Pendidik di SDN 1 Nologaten, Ponorogo
Tenaga pendidik di SDN 1 Nologaten Ponorogo berjumlah 16 orang.
Adapun pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 11
orang, sedangkan guru bantu ada 5 orang.61
Tabel 1
Keadaan Pendidik
No

Status
Kepegawaian

Kepala

Guru

1

PNS

1

10

2

Bantu
Jumlah

60
61

1

Karyawan

Jumlah
11

2

3

5

12

3

16
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5. Sarana dan prasarana SDN 1 Nologaten, Ponorogo
Kegiatan belajar mengajar (KBM) memerlukan sarana dan prasarana
penunjang yang memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sesuatu
yang dapat mempermudah dan memperlancar terlaksananya program
pendidikan dan pengajaran di SDN 1 Nologaten, Ponorogo. Adapun sarana dan
prasarana yang tersedia di sekolah seperti dalam tabel di bawah ini. 62
Tabel 2
Sarana dan Prasarana
Tempat

Luas (m2)

Teori / Kelas

10

544

Judul Buku

Laboratorium

1

28

Jumlah Buku

Perpustakaan

1

49

Ketrampilan

-

-

Ibadah

-

-

Komputer

1

10

Kantin

1

10

Ruang

Buku

Jumlah
265 Buku
3.120

6. Keadaan siswa SDN 1 Nologaten Ponorogo
Siswa dapat diartikan sebagai peserta didik yang dididik oleh guru
melalui proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Adapun keadaan
siswa berdasarkan tabel kelas 2017-2018.63
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Kelas

L

P

Jumlah

I

12

18

30

Heppy Dian, S.Pd.

II

13

16

29

Suratin, S.Pd.

III

16

17

33

Rusmini, S.Pd.

IV A

15

15

30

Martinah, S.Pd.

IV B

14

15

29

Nuurika LA, S.Pd.

29

30

59

VA

12

10

22

Iwan Darmawan, S.Pd.

VB

9

12

21

Heni Rosyidah, S.Pd.

21

22

43

VI A

12

13

25

Siti Nurmini, S.Pd.

VI B

12

13

25

Reka Ferlina, S.Pd.

24

26

50

115

129

244

Total

Guru Kelas

B. Deskripsi Data Khusus
1. Pelaksanaan

Pembiasaan

Membaca

Penanaman Karakter Religius Siswa

Surat-Surat

Pendek

dalam

di SDN 1 Nologaten, Ponorogo

Tahun Pelajaran 2017/2018
Dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran yang
terus berlangsung dan tiada henti. Proses pendidikan terjadi di sekolah melalui
pembiasaan yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Aktifitas secara sadar
yang dilakukan guru kepada siswa dapat membentuk aspek perkembangan
kepribadian siswa. Pembiasaan yang dilakukan guru kepada siswa akan
menjadi mudah bagi siswa tersebut untuk melakukan apa yang menjadi
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kebiasaannya. Salah satunya di SDN 1 Nologaten Ponorogo memiliki kegiatan
keagamaan yang rutin dilakukan yaitu pembiasaan membaca surat-surat
pendek yang dibimbing oleh guru kelas masing-masing dan guru PAI. Adapun
latar belakang diadakannya pembiasaan membaca surat-surat pendek, seperti
yang diutarakan oleh Bapak kepala sekolah SDN 1 Nologaten Ponorogo
sebagai berikut:
“Latar belakang diadakan pembiasaan membaca surat-surat pendek di SDN 1
Nologaten itu karena melemahnya karakter siswa. Melemahnya karakter siswa
tecermin dari perilaku siswa seperti berkata kotor dan kurang sopan santun”.64

Selain dilatarbelakangi untuk meningkatkan karakter pada siswa,
kegiatan pembiasaan membaca surat-surat pendek juga memiliki tujuan.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini disampaikan bapak kepala sekolah
sebagai berikut.
“Tujuan diadakan kegiatan tersebut untuk menanamkan karakter pada siswa. Terutama
karakter religius siswa. Hasil akhirnya diharapkan siswa mempunyai tata krama yang
sesuai dengan norma agama yang terkandung dalam surat-surat pendek yang telah
dibaca”.65

Kegiatan pembiasaan membaca surat pendek ini telah dilaksanakan
dalam waktu yang lama. Program kegiatan ini sudah ada sejak guru agama
berada di SDN 1 Nologaten, Ponorogo sekitar tahun 2002. Namun, belum
berjalan tertib seperti sekarang. Hal ini diungkapkan oleh guru PAI di SDN 1
Nologate, Ponorogo berikut ini.

64
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“Kegiatan pembiasaan membaca surat pendek sudah ada sejak tahun 2002 sejak saya
di sini. Namun belum setertib sekarang”.66

Kepala SDN 1 Nologaten, Ponorogo juga menambahkan sebagai
berikut.
“Ketika saya menjabat kepala sekolah di sini, sekitar satu setengah tahunanan,
pembiasaan tersebut sudah terlaksana, dan sekarang pembiasaan tersebut mengalami
67
peningkatan”.

Pembiasaan membaca surar-surat pendek dilaksanakan oleh semua
siswa mulai dari kelas I sampai VI secara bersama-sama. Pembiasaan
dilakukan setiap pagi 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
Dalam kegitan tersebut, setiap kelas didampingi oleh wali kelas masingmasing. Pendamping digantikan oleh guru PAI apabila wali kelas tidak bisa
mendampingi. Seperti yang diungkapkan bapak kepala sekolah SDN 1
Nologaten sebagai berikut.
“Pelaksanaan membaca surat-surat pendek

dilaksanakan 15 menit sebelum
pembelajaran dan di saat pembelajaran PAI. Dalam kegiatan ini guru kelas juga
mendampingi mereka. Setiap kelas memiliki target membaca serta dihafalkan”.68

Sesuai dengan pernyataan tersebut, setiap hari surat yang dibaca setiap
kelas berbeda. Semakin tinggi kelasnya semakin banyak pula yang dikuasai
dan dihafal oleh siswa. Setiap dua semester mereka harus hafal 4 surat dimulai
dari surat An-nas. Dengan adanya pembiasaan tersebut secara tidak langsung
mereka akan hafal dengan sendirinya.

66
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Sesuai dengan pengamatan, peneliti mengamati kegiatan pembiasaan
membaca surat-surat pendek berjalan dengan cukup baik dan tertib. Setiap
kelas ada guru yang ikut serta dalam mendampingi siswa membaca suratsurat pendek. Ketika guru mendampingi, siswa akan memperoleh bimbingan
dalam kegiatan membaca surat-surat pendek berlangsung. Hal tersebut sesuai
dengan yang disampaikan oleh guru PAI sebagai berikut.
“Untuk pelaksanaannya anak–anak didampingi oleh guru kelas masing-masing,
apabila guru kelas udzur maka guru agama pun akan menggantikannya. Dengan
adanya guru yang mendampingi, anak-anak akan lebih semangat dan tertib”. 69

Berdasarkan pernyataan tersebut, masing-masing kelas diawasi dan
dibimbing guru sehingga saat anak-anak membaca surat-surat pendek sudah
berjalan cukup baik. Dalam kegiatan tersebut, juga masih ditemukan ada kelas
yang tidak ada pendampingnya ketika proses membaca surat-surat pendek
dimulai. Hal ini menyebabkan siswa tidak semangat dan kurang bersungguhsunggguh

dalam

membaca

surat-surat

pendek

tersebut.

Dalam

hal

pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan pun tidak hanya
dilakukan oleh guru agama, tetapi perlu didukung oleh guru-guru bidang studi
lainnya.
Adapun pernyataan dari kelas IV A dan kelas VB, bahwa ketika
pelaksanaan pembiasaan membaca surat-surat pendek mereka kadang tidak
melaksanakan dengan tertib, karena tidak adanya guru yang mendampingi dan

69
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adanya siswa yang tidak membawa juz Amma. Dengan seperti itu rasa
semangat mereka akan berkurang dan pelaksanaan pembiasaan membaca
surat-surat pendek akan terganggu dan tidak maksimal. 70

2. Fungsi Pembiasaan Membaca Surat-Surat Pendek dalam Penanaman
Karakter Religius Siswa di SDN 1 Nologaten, Ponorogo Tahun Pelajaran
2017/2018
Pembiasaan membaca surat-surat pendek dinilai sangat efektif
dilakukan terhadap peserta didik yang berusia dini. Anak memiliki “rekaman”
ingatan yang kuat dan kondisi kepribadiannya yang belum matang. Sehingga
mereka mudah teralur dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan.
Pembiasaan merupakan cara yang sangat efektif dalam menanamkan nilainilai moral yang tertanam dalam dirinya.
Fungsi pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam menanamkan
karakter religius siswa adalah meningkatkan ketakwaan siswa. Hal tersebut
sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak kepala sekolah, sebagai berikut.
“Pembiasaan membaca surat pendek berfungsi untuk menanamkan karakter
religious anak, meningkatkan ketakwaan dan keimanan, dan menanamkan sopan
santun”.71

Selain itu

ibu guru PAI juga menambahkan mengenai fungsi

pembiasaan membaca surat-surat pendek.

70
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“Fungsi pembiasaan adalah untuk melatih anak agar terbiasa membaca. Untuk
meningkatkan ketakwaan, karena anak yang terbiasa membaca akan berbeda sikap
sopan santunnya. Lebih-lebih anak yang rajin sholat selalu menjauhi apa yang
dilarang. Membiasakan sikap jujur pada anak sejak kelas 1”.72

Ibu Heni selaku wakil kurikulum juga menjelaskan mengenai fungsi
kegiatan pembiasaan membaca surat-surat pendek tersebut, sebagai berikut.
“Fungsi kegiatan tersebut yaitu untuk menjernihkan otak, melatih membaca dan
menghafal. Selain itu juga untuk menanamkan disiplin tanpa diperintah langsung
melaksanakan pembiasaan tersebut”.73

Harapan sekolah dengan diadakannya program pembiasaan membaca
surat-surat pendek ini adalah agar sikap dan perilaku anak menjadi lebih baik.
Memiliki sopan santun kepada orang yang lebih tua, memiliki karakter
religius, dan menjadikan pribadi yang beriman dan bertakwa. Sekolah
menanamkan pembiasaan tersebut mulai sejak kelas satu. Bapak kepala
sekolah mengungkapkan bahwa setelah diadakan pembiasaan tersebut siswa
memiliki sikap dan perilaku yang berbeda menuju lebih baik, sebagai berikut.
“Setelah diadakan kegiatan pembiasaan membaca surat pendek, siswa menjadi teladan,
memiliki sopan santun, dan menjadi rajin shalat dhuha dan shalat jum‟at”.74

Ibu guru PAI juga menambahkan penjelasan mengenai sikap dan
perilaku anak setelah diadakanya pembiasaan membaca surat-surat pendek
tersebut, sebagai berikut.
“Anak menjadi terbiasa dengan melakukan pembiasaan tersebut, anak menjadi lebih
sopan kepada orang yang lebih tua”.75
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Dengan diadakannya pembiasaan membaca surat-surat pendek
tersebut jelas anak akan memiliki perubahan yang lebih baik, seperti yang
dijelaskan oleh wakil kurikulum, yaitu Ibu Heni, sebagai berikut.
“Ada perubahan yang jelas, diantaranya anak dalam kondisi lebih tenang, lebih siap
menerima pelajaran karena fokus mereka sudah siap ketika membaca surat-surat
pendek. Ketika berangkat wajah masih mengantuk, malas dan setelah melakukan
pembiasaan tersebut anak lebih bahagia”.76

Dalam pembinaan sikap, metode pembiasaan merupakan metode yang
efektif dalam mendidik anak. Ketika anak masih kecil selalu dibiasakan untuk
senantiasa melakukan ajaran agama, maka anak tersebut akan terbiasa
melaksanakannya. Tanpa latihan dan pengalaman yang dibiasakan, maka akan
sulit bagi seorang anak untuk melaksanakan ajaran agama. Dengan adanya
program pembiasaan membaca surat-surat pendek ini diharapkan karakter
religius akan tertanam pada diri mereka.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembiasaan Membaca SuratSurat Pendek dalam Penanaman Karakter Religius Siswa di SDN 1
Nologaten, Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018
Kegiatan pembiasaan membaca surat-surat pendek di SDN Nologaten
Ponorogo sudah berjalan cukup baik, tetapi tetap butuh peningkatan lagi.
Adapun faktor penghambat dan pendukung kegiatan pembiasaan membaca
surat-surat pendek tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Heni selaku wakil
kurikulum di SDN 1 Nologaten, Ponorogo sebagai berikut.
76
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“Faktor pendukung kegiatan tersebut di antaranya, ketersediaan waktu yang diberi,
kesadaran anak-anak, sekolah menyediakan juz amma, dan kebijakan kepala sekolah
dan guru-guru yang mendukung kegiatan tersebut. Sedangkan faktor penghambat,
jika ada yang terlambat, jika ada anak yg berhalangan (haids), menurut bu heni
meskipun halangan tetap boleh membaca, tetapi ada wali murid yang meminta
anaknya tidak untuk membaca, tetapi pendampat itu dihargai oleh ibu guru, karena
semua orang memiliki keyakinan atau pemahaman yang berbeda-beda”.77

Selain itu, guru PAI juga menambahkan tentang faktor pendukung
dan penghambat kegiatan pembiasaan membaca surat-surat pendek, sebagai
berikut.
“Faktor yang mendukung kegiatan tersebut adalah pihak sekolah menyiapkan juz
amma. Sedangkan faktor yang menghambat adalah ada yang tidak membawa juz
amma, ada anak yang kurang mampu, ada anak tidak bisa mengikuti temannya dan
tidak mencapai target”.78

Dalam

kegiatan pembiasan

membaca

surat-surat

pendek

ini

diharapkan anak mampu menghafalkannya. Masih ada anak yang belum bisa
membaca, karena mereka di rumah tidak mengikuti TPA atau tidak ada
bimbingan dari orang tua. Bimbingan di sekolah memiliki waktu yang sangat
sedikit dan terbatas.
Faktor pendukung dan penghambat yang diungkapkan oleh bapak
kepala sekolah SDN 1 Nologaten, sebagai berikut.
“Faktor pendukungnya yaitu tersedianya juz amma, bagi anak yang tidak membawa
bisa memakai juz amma yang disediakan. Adanya dukungan dari semua pihak guru.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya anak yang tidak suka dengan
pembiasaan tersebut, adanya guru kelas yang tidak ikut mendampingi”.79

Sesuai dengan pernyataan bapak kepala sekolah, sekolah menyediakan
juz amma bagi anak yang lupa membawa. Dalam kegiatan pun ternyata ada
77
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anak

yang

tidak

suka/bosan

dengan

pembiasaan

tersebut.

Untuk

membangkitkan semangat siswa, guru harus mendampingi dalam kegiatan
tersebut. Jika ada guru yang tidak bisa mendampingi, anak-anak menjadi
bosan.

BAB V
ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan kegiatan membaca surat-surat pendek dalam penanaman
karakter religius siswa di sdn 1 nologaten ponorogo
Pendidikan yang memadai adalah pendidikan atau pembelajaran yang
bersinergi antara pembelajaran umum dengan pembelajaran keagamaan kepada
siswa-siswi khususnya di sekolah dasar. Sementara di sekolah, ada banyak
strategi ada banyak strategi yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai
religius ini. Pengembangan kebudayaan religius secara rutin dalam hari-hari
belajar biasa. Kegiatan rutin ini terintegrasi dengan kegiatan yang telah
diprogramkan sehingga tidak memerlukan waktu khusus. Pendidikan agamapun
tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan semata, tetapi juga meliputi aspek
pembentukan sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan. Pembiasaan rutin
merupakan salah satu kegiatan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan
kegiatan sehari-hari di sekolah. Pembiasaan rutin merupakan kegiatan yang
dilakukan peserta didik secara terus-menerus dan konsisten setiap saat.80 Pada
intinya pembiasaan merupakan pengalaman karena apa yang dibiasakan berarti
itulah yang diamalkan. Seseorang akan berperilaku dengan rutin ketika ia sering
mengamalkan perilaku itu.

80
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Di SDN 1 Nologaten Ponorogo pembentukan peserta didik untuk menjadi
anak yang berkarakter religius dalam kehidupannya, kepala sekolah dan guru PAI
memberikan suatu program yaitu pembiasaan membaca surat-surat pendek.
Kegiatan pembiasan membaca surat-surat pendek tersebut dilakukan dengan latar
belakang agar siswa dapat menanamkan karakter, terutama karakter religius dan
agar siswa dapat mencerminkan perilaku yang baik, seperti yang awalnya sering
berkata kotor menjadi tidak mengucapkan perkataan kotor itu lagi, yang awalnya
kurang sopan santun terhadap orang yang lebih tua terutama pada guruya sendiri
menjadi memiliki sopan santun dan menghargainya.
Berkenaan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan pembiasaan bahwa
tujuannya yaitu siswa dapat memperoleh sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan
perbuatan baru yang lebih tepat dan positif. Selaras dengan norma-norma dan tata
nilai moral yang berlaku yang bersifat religius.
Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan pembiasaan membaca suratsurat pendek di SDN 1 Nologaten Ponorogo yaitu untuk menanamkan karakter
pada siswa. Terutama karakter religius siswa yang hasil akhirnya diharapkan
siswa mempunyai tata krama yang sesuai dengan norma agama yang terkandung
dalam surat-surat pendek yang telah dibaca dan difahami oleh mereka.
Berkaitan dengan program kegiatan membaca surat-surat pendek di SDN
1 Nologaten Ponorogo berlangsung selama 15 menit, yaitu mulai pukul 07.00
sampai 07.15. Kegiatan pembiasaan ini sudah terlaksana mulai ibu Zulaikah
selaku guru PAI mengajar di SDN 1 Nologaten pada tahun 2002. Dalam
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pelaksanaan pembiasaan ini siswa dihimbau untuk membawa juz amma. Dari
pihak sekolah juga menyediakan/memfasilitasi juz amma apabila ada siswa yang
tidak membawa, serta dalam kegiatan tersebut ibu guru wali kelas beserta ibu
guru PAI ikut membimbing dalam kegiatan membaca surat-surat pendek. Dengan
adanya pembimbing anak akan lebih semangat dan tertib dalam melaksanakan
pembiasaan membaca surat-surat pendek tersebut. Disetiap kelas memiliki target
surat yang dibaca setiap harinya, untuk 1 semester 2 surat, bukan hanya dibaca
tetapi mereka juga diminta untuk hafal surat-surat yang setiap hari mereka baca
dan nantinya hafalan tersebut disetorkan kepada ibu guru PAI. Dalam kegiatan
pembiasaan membaca surat-surat pendek ini di lakukan oleh semua siswa di SDN
1 Nologaten Ponorogo mulai dari kelas I-VI. Dengan adanya pembiasaan
membaca surat-surat pendek, diharapkan kelas VI nantinya bisa hafal 24 suratsurat pendek yang dimulai dari surat An-Nas – As-Syams, tetapi apabila ada anak
yang hafalannya melebihi dari surat yang ditentukan maka dari pihak guru
membolehkannya.

B. Fungsi pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam penanaman
karakter religius siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogo
Pembiasaan hendaknya diterapkan pada peserta didik sedini mungkin,
sebab pembiasaan memiliki daya ingat kuat dan sikap yang belum matang dapat
mudah mengikuti, meniru dan membiasakan aktivitasnya dalam kehidupan
harian. Dengan demikian, pembiasaan ini merupakan cara efektif dan efisien
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dalam menanamkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik
dengan sendirinya. Suatu tindakan yang dilaksanakan secara berulang-ulang akan
mengalami peningkatan. Kegiatan mengajarkan Al-Quranul Karim, baik ayat-ayat
bacaan, maupun ayat-ayat tafsir dan hafalan bertujuan memberikan pengetahuan
kepada anak didik yang mampu mengarahkan kepada kemantapan membaca
sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan menghafal ayat-ayat atau
surah-surah yang mudah bagi mereka, kesanggupan menerapkan ajaran islam
dalam menyelesaikan problem hidup sehari-hari, kemampuan memperbaiki
tingkah laku murid melalui metode pengajaran yang tepat, penumbuhan rasa cinta
dan keagungan al-Qur‟an dalam jiwanya.
Seperti halnya keberhasilan dalam kegiatan pembiasaan membaca suratsurat pendek di SDN 1 Nologaten Ponorogo siswa ternyata tidak hanya dalam
bentuk psikomotorik saja melainkan juga dalam hal kognitif dan afektif. Siswa
juga mulai menyukai pembiasaan membaca surat-surat pendek. Siswa mulai
merasakan banyaknya manfaat yang mereka peroleh. Dari kegiatan pembiasaan
membaca surat-surat pendek ini memiliki banyak fungsi yang dapat menyadarkan
anak begitu pentingnya menjalankan pembiasaan membaca surat-surat pendek
setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai.
Adapun fungsi dilaksanakannya pembiasaan membaca surat-surat
pendek di SDN 1 Nologaten Ponorogo Pembiasaan membaca surat pendek
berfungsi untuk, 1) menanamkan karakter religius pada diri siswa yang terbukti
anak yang rajin sholat selalu menjauhi apa yang dilarang, seperti berkata kotor,
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berbicara kurang sopan kepada bapak ibu guru. 2) menanamkan sikap jujur pada
anak sejak kelas 1. Penanaman suatu hal positif pada siswa SDN 1 Nologaten
Ponorogo sejak dini merupan suatu pembentukan sikap yang baik karena apa
yang diperoleh sejak dini pengaruhnya sangat luar biasa untuk menjadikan
kepribadian anak kedepannya. 3) meningkatkan ketakwaan, keimanan dan
menanamkan sopan santun. Dengan terbiasaanya siswa SDN 1 Nologaten
Ponorogo melakukan pembiasaan membaca surat-surat pendek maka anak
dengan tidak sadar akan meningkat ketakwaan dan perilaku mereka dalam
kesehariannya, terutama sopan santun mereka semakin meningkat. 4) melatih
anak agar terbiasa membaca, karena anak yang terbiasa membaca akan berbeda
sikap sopan santunnya. Anak yang tidak terbiasa membaca maka mereka sulit
untuk memahami apa makna yang terkandung di setiap surat pendek yang
mereka baca. Dan pada akhirnya mereka tidak menajalankan apa yang dilarang
oleh agama. 5) untuk menjernihkan otak, yakin bahwa ayat suci al-Qur‟an itu
memiliki keajaiban yang begitu besar, dengan adanya kegiatan pembiasaan
membaca surat-surat pendek di SDN 1 Nologaten Ponorogo siswa lama
kelamaan akan berubah sikap maupun perilakunya menjadi lebih baik. 6) melatih
membaca dan menghafal. Dengan mereka terbiasa membaca diulang-ulang setiap
hari, tanpa disadari lama kelamaan akan hafal dengan sendirinya. 7)
menanamkan kedisipilinan pada siswa. Semua siswa di SDN 1 Nologaten
Ponorogo mereka sudah melaksanakan pembiasaan membaca surat-surat pendek
dengan sendirinya tanpa diperintah oleh bapak ibu guru. Ada dan tidak adanya
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guru pembimbing, mereka tetap melaksanakannya, bagi mereka pembiasaan
tersebut sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dan apabila guru
yang mendampingi belum hadir atau tidak hadir mereka tetap melaksanapakan
apa yang menjadi kebiasaan mereka yaitu melaksanakan pembiasaan membaca
surat-surat pendek.

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembiasaan membaca suratsurat pendek dalam penanaman karakter religius siswa di SDN 1 Nologaten
Ponorogo
Membaca adalah satu dari empat kemampuan membaca pokok dan
merupakan satu bagian atau komponen dari komunikasi tulisan. 81 Kemampuan
membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi, terutama
dalam kegiatan pembiasaan membaca surat-surat pendek.

Pelaksanaan

pembiasaan membaca surata-surat pendek di SDN 1 Nologaten terdapat siswa
yang belum lancar membaca, dengan adanya masalah seperti itu maka guru harus
mendampinginya, agar pembiasaan tersebut berjalan dengan baik.
Pelaksanaan kegiatan pembiasaan membaca surat-surat pendek di SDN 1
Nologaten ini juga tidak selalu berjalan dengan lancar. Adapun faktor pendukung
dan juga penghambat. faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan
pembiasaan membaca surat-surat pendek. Bahwa faktor Pendukungnya adalah, 1)
adanya fasilitas juz amma dari sekolahan. Adanya fasilitas juz amma maka bagi
81

Tampubolon, Kemampuan Membaca…, 5.
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anak yang lupa membawa bisa meminjam di kantor, dengan seperti itu kegiatan
pembiasaan membaca surat-sutat pendek akan berjalan dengan lancar dan tertib.
2) ketersediaan waktu yang diberi. Kepala sekolah memberikan kebijakan
mengenai waktu untuk melaksanakan kegiatan positif tersebut yaitu pembiasaan
membaca surat-surat pendek selama 15 menit, meskipun waktu yang diberikan
hanya sebentar tetapi siswa melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. 3)
kesadaran anak-anak. Jika pembiasaan positif diterapkan sejak dini maka tanpa
diperintah anak akan melaksanakannya dengan sendirinya, karena menurut
mereka hal seperti itu sudah merupakan rutinitas yang sulit untuk ditinggalkan.
Meskipun ibu guru belum datang/tidak hadir mereka tetap melaksanakan
pembiasaan tersebut. 4) kebijakan kepala sekolah dan guru yang mendukung
kegiatan tersebut. Semua guru yang ada di SDN 1 Nologaten, semuanya
mendukung dengan adanya program kegiatan pembiasaan membaca surat-surat
pendek. Semua pihak sekolah berharap dengan adanya pembiasaan yang bernilai
positif ini akan tertanam nilai karakter religius pada diri anak masing-masing.
Adapun faktor Penghambatnya diantaranya yaitu 1) ada yang tidak
membawa juz amma. Ketika pelaksanaan pembiasaan tersebut ada anak yang
tidak membawa juz amma, maka akan menjadikan pembiasaan tidak berjalan
maksimal, meskipun ada satu anak saja yang tidak membawa. Dengan adanya
siswa yang tidak membawa juz amma kegitan pembiasaan membaca surat-surat
pendek akan terhambat, 2) adanya anak yang tidak suka dengan pembiasaan
tersebut/bosan, hal seperti ini pasti ada pada semua diri siswa apalagi anak yang

64

dirumah tidak mengikuti TPQ/TPA, karena mereka tidak terbiasa melakukan hal
seperti itu. Maka mudahlah seorang anak akan bosan atau tidak suka, berbeda
dengan anak yang terbiasa dirumah TPQ/TPA pasti mereka senang dengan
kegiatan pembiasaan tersebut dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. 3)
adanya guru kelas yang tidak ikut mendampingi. Guru pendamping/pembimbing
sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan anak dalam kegiatan
pembiasan membaca surat-surat pendek. Dengan adanya guru pendamping, anak
akan tenang, tertib, dan selagi ada bacaan yang salah ada yang membenarkan.
Selain itu siswa juga lebih semangat. 4) ada anak yang kurang mampu. Ibu guru
PAI menjelaskan bahwa ada anak yang belum bisa membaca, dikarenakan tidak
adanya bimbingan dari orang tua, dan mereka tidak mengikuti TPQ/TPA di
rumah. Anak yang kurang mampu dalam membaca akan mendapat bimbingan
yang lebih dari ibu guru PAI. 5) ada anak tidak bisa mengikuti temannya dan
tidak mencapai target, anak yang seperti ini termasuk anak yang tidak bisa
membaca, dengan seperti itu anak tidak bisa mengikuti teman yang lain dan tidak
bisa mencapai target, dari pihak guru tetap membimbingnya meskipun mereka
tidak bisa mencapai target hafalan yang ditentukan. Setidaknya mereka bisa
menghafal setengah dari target yang ditentukan. 6) siswa yang datang terlambat
akan ketinggalan dalam kegiatan pembiasaan. Seperti pada waktu observasi di
kelas IV adanya siswa yang terlambat menjadikan siswa yang lainnya terganggu.
Yang awalnya mereka berkonsentrasi, dengan adanya siswa yang terlambat
konsentrasi mereka akan berubah. 7) siswa yang haid, ada beberapa anak yang
haid tidak ikut membaca dan hafalan, karena ibunya melarang. Mereka tetap
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mengikutinya di dalam kelas dan bersikap diam. Tetapi ibu guru memakluminya,
karena pemahaman setiap orang berbeda.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah membahas berbagai uraian dan penjelasan hasil penelitan
lapangan tentang Peran Pembiasaan Membaca Surat-Surat Pendek dalam
Menanamkan Karakter Religius Siswa (Studi Kasus di SDN 1 Nologaten
Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018), maka penulis dapat menyimpulkan
sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pembiasaan membaca surat-surat pendek di SDN 1 Nologaten
Ponorogo dilaksanakan pagi 15 menit sebelum dimulainya pembelajaran yaitu
mulai pukul 07.00 hingga pukul 07.15 WIB dengan pegangan Juz Amma yang
dibawa dari rumah masing-masing siswa dengan didampingi oleh guru kelas.
Evaluasi yang dilakukan adalah hafalan surat-surat yang telah di baca setiap
harinya.
2. Fungsi pembiasaan membaca surat-surat pendek dalam menanamkan karakter
religius siswa di SDN 1 Nologaten Ponorogon di antaranya yaitu untuk
meningkatkan karakter religius pada diri siswa, menanamkan sikap jujur pada
anak sejak kelas 1, meningkatkan ketakwaan, keimanan dan menanamkan
sopan santun, melatih anak agar terbiasa membaca, untuk menjernihkan otak,
yakin bahwa ayat suci al- qur‟an itu memiliki keajaiban yang begitu besar,
menanamkan kedisipilinan pada siswa.
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3. Faktor pendukung dan penghambat pembiasaan membaca surat-surat pendek
di SDN 1 Nologaten Ponorogo sebagai berikut, faktor Pendukungnya adalah
adanya fasilitas juz amma dari sekolahan, ketersediaan waktu yang diberi,
kesadaran anak-anak, kebijakan kepala sekolah dan guru yang mendukung
kegiatan tersebut. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ada yang tidak
membawa juz amma, adanya anak yang tidak suka dengan pembiasaan
tersebut/bosan, adanya guru kelas yang tidak ikut mendampingi, ada anak
yang kurang mampu dalam membaca, ada anak tidak bisa mengikuti
temannya dan tidak mencapai target, siswa yang datang terlambat, siswa yang
haid, ada beberapa anak yang haid tidak ikut membaca dan hafalan, karena
ibunya melarang.

B. Saran
Pada pembahasan yang terakhir ini peneliti memberikan saran-saran
kepada guru dan wali murid. Adapun saran-saran tersebut adalah:
1. Dalam membentuk karakter religius siswa dalam pelaksanaan pembiasaan
membaca surat-surat penek hendaknya guru selalu hadir tepat waktu dan ikut
mendampingi siswa selama pembiasaan berlangsung serta mengawasi secara
ketat pelaksanaan pembiasaan, karena peran guru dalam sebuah pembiasaan
sebagai contoh tauladan didalam menanamkan sebuah nilai kepada anak didik.
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2. Untuk para orang tua siswa, hendaknya memperhatikan, mengontrol, dan
mengarahkan anaknya tentang keagamaan, karena waktu yang banyak bagi
siswa adalah dirumah. Sehigga rumah merupakan pembelajaran secara praktis.
Kesuksesan dalam pembelajaran tidak hanya dari sekolah saja namun juga dari
dukungan dan keterlibatan keluarga (orang tua).
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