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Pendidikan merupakan nikmat sebagai usaha untuk membantu peserta
didik mengembangkan seluruh potensinya (hati, pikiran, rasa dan karsa, serta
raga) untuk menghadapi masa depan. Pendidikan itu artinya proses pengubah
sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, selain
pengertian di atas ternyata masih banyak lagi pengertian dari pendidikan seperti
yang diungkapkan oleh seorang pakar yaitu Thompson dengan pengertian
pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk mengahasilkan
perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya.
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pelaksanaan program
ekstakurikuler hadrah di MI Pas Baitul Qur‟an Ponorogo, (2) untuk mengetahui
nila-nilai karakter siswa MI Pas Baitul Qur‟an Ponorogo ekstrakurikuler hadrah.
Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian studi kasus, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, display data,
dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian ini yaitu (1) pelaksanaan program ekstrakurikuler hadrah
di MI Pas Baitul Qur‟an Ponorogo berupa membuat jadwal kegiatan pelaksanaan
ekstrakurikuler yang sesuai dengan agenda yang ditentukan, membedakan antara
ektrakurikuler pilihan dan ekstrakurikuler yang wajib. Memanfaatkan waktu
sebaik-baiknya agar pelaksanaan ekstrakurikuler hadrah dapat berjalan dengan
lancar dan dapat menampilkan sebuah pertunjukan yang sangat baik. (2)
Penguatan nilai-nilai karakter siswa MI Pas Baitul Qur‟an Ponorogo melalui
program ekstrakurikuler hadrah ini dilihat dari konsistennya pelatih untuk
mengajari para siswa yang mana bisa mengasilkan sebuah karakter seperti
disiplin, kreatif, dan religius. Serta menjadikan siswa perperilaku baik dan bisa
menyatukan kekompakan satu dengan yang lainnya. Kekeluargaanpun juga saling
terjalin, semua siswa akan semakin mengerti manfaat dan kegunaan
esktrakurikuler tersebut.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan nikmat sebagai usaha untuk membantu
peserta didik mengembangkan seluruh potensinya (hati, pikiran, rasa dan
karsa, serta raga) untuk menghadapi masa depan. Pendidikan berasal dari
kata “didik”, kemudian diberi awalan “pe dan an” sehingga menjadi
“pendidikan” yang artinya proses pengubahan sikap dan tata laku
seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 1
Selanjutnya, pendidikan tersebut juga bisa diartikan seagai usaha
yang dijalankan seseorang atau kelompok untuk menjadi dewasa atau
meningkatkan kehidupan yang lebih untuk menghadapi masalah yang
ada.2 Selain pengertian diatas ternyata masih banyak lagi pengertian dari
pendidikan seperti yang diungkapkan oleh seorang pakar yaitu Thompson
dengan pengertian pendidikan adalah pengaruh lingkungan terhadap
individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam
kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya. 3
Dari beberapa pengertian pendidikan bisa disimpulkan dengan
beberapa kalimat, diantaranya yaitu usaha sadar manusia untuk
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membentuk manusia dengan memberikan bekal yang akan digunakan
setiap hari dan digunakan untuk masa yang akan datang.
Pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi
pekerti yang membedakan seseorang dari yang lainnya4 kemudian juga
diartikan dengan hal positif yang dilakukan oleh guru dan berpengaruh
kepada karateristik siswa yang diajarkan dengan sungguh-sungguh oleh
seorang

guru

untuk

mengajarkan

nilai-nilai

pada

para

siswa.5

Pembelajaran karakter pada anak menjadikan mereka mengetahui
bagaimana bersikap yang baik dan sopan santun kepada semua orang.
Karakter tidak hanya sekedar sikap yang ditunjukkan oleh perilaku
seseorang, tetapi juga terkait dengan motif yang melandasi sesuatu sikap,
dalam hal ini ada pengaruh lingkungan. Lingkungan sekeliling baik
lingkungan sosial maupun lingkungan fisik mempengaruhi karakter
sehingga memunculkan suatu sikap yang tercermin baik.
Tindakan yang bersifat jahat seperti nakal, agar tidak dilakukan
oleh semua orang maka harus mempelajari pendidikan karakter yang
menunjukan kebaikan. Tindakan kejahatan yang terjadi sebagian besar
dikarenakan hilangnya karakter. Karakter yang kuat adalah karakter yang
memberikan kemampuan kepada kelompok manusia untuk hidup bersama
dalam kedamian serta membentuk dunia yang dipenuhi dengan kebaikan
dan kebijakan yang bebas dari kekerasan dan tindakan-tindakan tidak
bermoral.
4

Saptono,M.Pd.Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter Wawasan,Strategi, dan Langkah
Praktis.(Erlangga, 2011), hal 1
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Pendidikan karakter bukan merupakan suatu hal yang baru bagi
masyarakat indonesia. Pendidikan karakter adalah sebuah istilah yang
semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat indonesia.
Pendidikan karakter atau pendidikan watak oleh para ahli dianggap
sebagai hal yang niscaya. Seperti yang dikatakan oleh John Dewey bahwa
“sudah merupakan hal yang biasa dalam teori pendidikan bahwa
pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan
budi pekerti di sekolah.6
Pendidikan karakter diperlukan untuk meningkatkan perilaku baik
kepada semua orang. Pendidikan karakter sebaiknya diterapkan sejak dini
karena pendidikan karakter adalah jembatan untuk mengetahui bagaimana
sebenarnya tata cara bersikap baik kepada guru, orang tua, atau kepada
semua orang.
Pendidikan Nasional telah merumuskan 18 niali-nilai karakter yang
akan ditaman dalam diri peserta didik seperti religius, jujur, toleransi,
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu,
semangat

kebangsaan,

cinta

tanah

air,

menghargai

prestasi,

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan,
peduli sosial, dan tanggung jawab. Semua karakter ini merupakan upaya
untuk membangun karakter bangsa. Nilai-nilai ini akan berbeda dengan
kementerian yang lain. Salah satu contoh kementrian agama, melalui
Direktorat Jendral Pendidikan Islam mencanangkan nilai karakter dengan
6
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merujuk pada Nabi Muhammad SAW. sebagai contoh agung yang paling
berkarakter. Empat karakter yang paling terkenal di Nabi penutup akhir
zaman itu adalah Shiddiq (benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh
(menyampaikan kebenaran), dan Fathonah (cerdas).7
Berikut ini adalah contoh perilaku anak

yang menunjukkan

perilaku yang tidak berkarakter yaitu berantem dengan teman

sebaya

dimana kejadian tersebut mengakibatkan sebuah kematian. 8 Realita ini
merupakan saksi nyata tentang belum berpengaruhnya pendidikan karakter
yang sudah ditanamkan di dalam kelas dan keluarga terhadap keseharian
peserta didik dalam mengamalkan apa yang sudah didapatkan di sekolah
dan keluarga.
Dalam pembentukan karakter, siswa belum tentu langsung menjadi
baik oleh karena itu semua tergantung dimana dia sekolah, lingkungan
keluarga, lingkungan teman dan masyarakat yang dia tempati. Dengan
demikian untuk menanggulangi masalah tersebut perlu perhatian khusus
bagi seluruh siswa agar mau belajar tentang karakter-karakter yang baik
MIN Pas BAitul Qur‟an Ponorogo adalah sebuah sekolah yang
mempunyai kegiatan formal dan non formal. Di dalam pembelajaran
formal tersebut siswa harus mempelajari tentang bahasa indonesia, IPA,
IPS dan lain sebagainnya. Dalam kegiatan non formalnya terdapat banyak
ekstrakurikuler mulai dari pramuka, tari, sepak bola, basket, qiro‟ dan
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Suyadi,Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
2013),hal 7.
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hadroh. Hadroh adalah sebuah kesenian yang tradisi dari kalangan umat
islam. Tradisi ini berkembang seiring memperingati maulid nabi
dikalangan umat islam. Hadroh ini bersyair menggunakan bahasa arab
yang dimunculkan dari kitab albarzanji, yang mana kitab itu menceritakan
keteladan dan akhlak seorang nabi. 9
Oleh karena itu progam hadroh yang ditawarkan oleh MI Pesantren
Anak Sholeh Baitul Qur‟an Ponorogo ini merupakan sedikit sumbangan
untuk memperbaiki kegagalan yang telah terjadi saat ini. MI Pesantren
Anak Sholeh Ponorogo ini pendidikan karakter tidak hanya ditanamkan
dalam kelas akan tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah.
Mengingat kegiatan intraklikuler dan ekstrakurikuler yang selama
ini diselenggarakan sekolah merupakan salah satu media potensial untuk
pembinaan karakter dan meningkatkan mutu akademik peserta didik.
Progam ini ditujukan kepada peserta didik agar setelah sekolah mereka
tidak mengikuti kegiatan yang tidak bermanfaat, dan agar peserta didik
mendapat kegiatan yang positif, yaitu menjaga tradisi warga muda NU
yang kini mulai langka.
Dalam pembahasan ini penulis mencoba mengupas penguatan
nilai-nilai karakter siswa melalui progam ekstrakurikuler hadroh di MI
Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur‟an Ponorogo salah sau kegiatan
ekstrakurikuler yang menjadi priotiras dari sekolah ini dan jarang
9
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ditemukan di sekoah lain. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk
mengupas dan meneliti lebih jauh tentang penguatan nilai-nilai karakter
siswa melalui progam ekstarkulikuler hadroh di MI Pesantren Anak
Sholeh Ponorogo, maka penulis mengambil judul . “PENGUATAN
NILAI-NILAI

KARATER

SISWA

MELALUI

PROGRAM

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER HADROH AL-BANJARI DI MI
PESANTREN

ANAK

SHOLEH

(PAS)

BAITUL

QUR’AN

PONOROGO”.
B. FOKUS PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian
ini dibatasi hanya dengan karakter religius, kreatif, dan disiplin.
C. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler hadroh albanjari di MI Pesantren Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur‟an Ponorogo?
2. Bagaimanakah penguatan nilai-nilai karakter siswa MI Pesantren
Anak Sholeh (PAS) Baitul Qur‟an Ponorogo melalui program
kegiatan ekstrakurikuler hadroh al-banjari?
D. TUJUAN MASALAH
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Untuk mengetahui pelaksanaan ekstrakurikuler hadroh di MIN Pas
BAitul Qur‟an Ponorogo
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2. Untuk mengetahui nilai-nilai apa saja yang dapat dikuatkan melalui
ekstrakurikuler hadroh di MIN Pas BAitul Qur‟an Ponorogo
E. MANFAAT PENELITIAN
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam
penguatan nilai karakter siswa melalui ekstrakurikuler hadroh.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi guru, diharapkan selalu memberi dukungan pada siswa
untuk semakin baik mengikuti hadroh al-banjari
b. Bagi sekolah, diharap menjadi wadah yang sangat penting bagi
peserta didik untuk melakukan ekstrakulikuer hadroh tersebut
c. Bagi peserta didik, diharapkan mampu berkarakter yang baik dan
termotivasi untuk mengikuti kegitan ekstrakurikuler hadroh albanjari
d. Bagi peneliti, diharapkan menjadi pengalaman yang sangat
berharga dan menjadikan itu sebagai music yang banyak dicintai
semua manusia.
F. SISTEMATIKA PEMBAHSAN
Sistematika pembahasan ini untuk mempermudah pembaca dalam
menelaah isi kandungan yang ada di dalamnya. Adapun sistematikannya
adalah :
BAB I

: Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola
dasar dari keseluruhan yang terdiri dari latar belakang,
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fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan.
BAB II

: Landasan Teori. Bab ini berfungsi untuk menengahkan
kerangaka acuan teori yang digunakan sebagai landasan
melakukan penelitian yang terdiri dari Peran Guru, Nilai
Karakter Religius, Ekstrakurikuler, dan Hadrah.

BAB III

:Metode penelitian, Pendekatan dan Jenis Penelitian
Kehadiran Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data

BAB IV

: Deskripsi data, dalam bab ini dilakukan pendeskripsian
data secara umum dan khusus. Deskripsi data secara umum
menyangkut tentang profil lokasi penelitian, sedangkan
deskripsi data khusus berisi tentang deskripsi data temuan
yang berkaitan dengan rumusan masalah.

BAB V

: Analisis data, dalam bab ini dilakukan analisa terhadap
data yang ditemukan dilapangan untuk dilakukan penarikan
kesimpulan atau verifikasi.

BAB VI

: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari
analisa data untuk menjawab rumusan masalah, serta
berfungsi mempermudah pembaca dalam mengambil inti
dari isi tersebut.

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI
A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Rencana penelitian ini berangkat dari kajian penelitian yang
terdahulu. Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya yang terkait dengan
penelitian ini, yaitu :
Dwi

Nur

Sahid,

Nilai-Nilai

Pendidikan

Karakter

Dalam

Ekstrakurikuler Hadrah Di Min Pajangan Bantul. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif, jenis penelitian lapangan (field reserch) dengan
mengambil tempat penelitian di MIN Pajangan Bantul. Subjek penelitian ini
adalah guru ekstrakurikuler hadrah dan siswa-siswa yang mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler hadrah.Untuk informan pendukungnya adalah Kepala
Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah.Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan (verifikasi). Teknik pemeriksaan keabsahan data yang
digunakan adalah triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data dengan cara
menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang
telah ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pada kesenian hadrah banyak
terkandung beberapa nilai yang terkait dengan aspek-aspek pendidikan
seperti ketuhanan (tauhid), ibadah, dan budi pekerti (karakter).Nilai-nilai
pendidikan karakter di sekolah dapat ditanam kandengan cara diintegrasikan
pada mata pelajaran, dan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Hasil penelitian
9
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menunjukan bahwa ekstrakurikuler hadrah MIN Pajangan Bantul diikuti oleh
21 siswa campuran putra dan putri dari kelas III-VI dimana runtutan acara
pada setiap latihan adalah pembukaan, pemberian materi vokal dan materi
tabuhan, pembacaan shalawat (penggarapan lagu), dan penutup. Pada materi
vokal siswa diajarkan untuk mampu menguasai tiga lagu shalawat yaitu
Maḥallul Qiyam, Allahummaṣalli‟alâMuhammad, danYâHanânâ. Sedangkan
pada materi tabuhan siswa diajarkan tiga tabuhan dasar hadrah yaitu nikah,
grinci, dan golong. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan dalam
ekstrakurikuler hadrah adalah relegius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif,
mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/
komunikatif, dan tanggung jawab.
Dan persamaan disini adalah sama-sama mengupas tentang nilainilai karakter yang bersangkutan tentang hadroh. Kemudian perbedaan ini
adalah menyebutkan tentang nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam
ekstrakulikuler hadroh.
Agus Pramono, Penguatan Nilai-Nilai Karakter Siswa Melalui
Program Ekstrakurikuler Hadroh Di Smk Batur Jaya 2 Ceper Klaten Tahun
Ajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi
kualitatif kemudian metode yang digunakan adalah interview / wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan
triangulasi data, sedangkan teknik analisis data menggunakan pengumpulan
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
tentang penguatan karakter siswa melalui program ekstrakulikuler PAI
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Hadroh di SMK Batur Jaya 2 Ceper, klaten, diperoleh kesimpulan bahwa ada
tiga hal yang dilakukan untuk menguatkan karakter siswa: moral knowing,
moral loving, moral doing. Adapun nilai karakter kegiatan ekstrakulikuler
rebana ini antara lain: a) religious, b) perca diri, c) peduli social, e) jujur, f)
disiplin.
Persamaan disini adalah sama-sama membahas tentang penguatan
nilai-nilai karakter. Sedangkang perbedaannya adalah tempat untuk penelitian
dan rumusan masalahnya.
Anjarsari Meinar, Peran Guru Dalam Mengembangkan Nilai
Karakter Religius Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Hadrah Di SD Ma‟arif
Ponorogo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian studi kasus. Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun
teknik analisis datanya menggunakan konsep dari Miles dan Huberman yaitu
reduksi data, dispay data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil dari penelitian
tersebut dapat diketahui bahwa: 1) pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler
hadroh berjalan dengan baik, 2)kegiatan ekstrakulikuler hadroh mampu
mengembangkan nilai karakter religius siswa dengan indicator: a) tertib dan
disiplin dalam hal beribadah, b) kesadaran diri untuk beribadah, 3)
meneladani sifat-sifat Nabi s.a.w melalui media shalawat, 4) dan cinta kepada
Rasulullah melalui media shalwat, 5) kontribusi kegiatan ekstrakulikuler
hadroh yaitu berupa prestasi yang mengharumkan nama sekolah, tidak hanya
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prestasi namun kegiatan ekstrakulikuler hadroh juga memberikan kontribusi
dalam mengisi acara-acara yang ada di SD Ma‟arif Ponorogo.
Persamaan disini adalah sama-sama membahas tentang nilai-nilai
karakter. Perbedaanya dalam penelitian yang ditulis oleh Anjarsari lebih
menekan pada peran guru, sedangkan dalam penelitian penulis menekan pada
karakter murid.
B. KAJIAN TEORI
1. Pendidikan Karakter
a. Pengertian Pendidikan
Pendidikan di sini dapat diartikan secara luas dan ada juga yang
diartikan luas terbatas serta sempit. Didalam pengertian maha luas,
pendidikan sama dengan hidup. Di dalam pengertian luas terbatas
adalah usaha sadar yang di lakukan oleh keluarga, masyarakat, dan
pemerintah melalui kegiatan bimbingan pengajaran, untuk menemukan
peranan secara tepat dalam berbagai lingkungan hidup.
Pendidikan

adalah

segala

situasi

dalam

hidup

yang

mempengaruhi pertumuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman
belajar. Oleh karena itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai
keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya.
Pendidikan yang diartikan sempit adalah pengaruh yang
diupayakan dan direkayasa terhadap anak dan remaja yang diserahkan
kepadanya agar mereka mempunyai kemampuan yang sempurna dan
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kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial
mereka. 10
b. Pengertian Karakter
Dalam kehidupan sehari-hari sering kali menyamakan istilah
karakter dengan watak, sifat, ataupun kepribadian padalah jika diteliti
lebih lanjut arti kata karakter dengan watak ataupun sifat, tidaklah
sama.11
Disini pengertian tindakan karakter adalah hal posistif apa saja
yang dilakukan oleh guru dan berpengaruh kepada karakteristik siswa
yang diajarkan serta upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang
guru untuk mengajarkan nilai-nilai pada para siswa12.
Karakter disini juga dimaknai sebagai cara berfikir dan
berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama,
baik dalam lingkupkeluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Individu
yang berkarater baik adalah individu yang dapat membuat keputusan
dan siap bertanggungjawab setiap akibat dari keputusannya 13.
c. Pengertian Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter adalah pendidikan yang sangat penting
bagi kita terutama bagi anak- anak yang masih dalam dunia

10

Dr.Redja Mudyahardjo. Filsafat Ilmu Pendidikan.Bandung : PT Remaja
Rosdakrya,2002.45
11
https://pengertiandefinisi.com/pengertian-karakter-menurut-prndapat-para-ahli/
diakses pada tanggal 15-11-2017
12
Zubaedi.Desain Pendidikan Karakter. Jakarta : Kecana Prenada Media Group,
2011.
13
Prof.DR.Muchlas Samani
dan DRS Hariyanto,M.S. Pendidikan
Karakter.Bandung : PT Remaja Rosdakrya,2014.hlm.41
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pendidikan, karena pendidikan karakter adalah sebagai wadah atau
proses untuk membentuk pribadi anak agar menjadi pribadi yang
baik. 14
Pendidikan karakter adalah sebuah proses tranformasi nilainilai kehidupan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian
seseorang sehingga menjadi satu dalam kehidupan orang itu15.
Sementara itu dari sumber lain, Wikipedia (dalam modifikasi
terakhir tanggal 27 januari 2011) mendefinisikan pendidikan karakter
sebagai istilah payung (umbrella term) yang acap kali digunakan
dalam mendefinisikan pembelajaran anak-anak dengan seluruh cara
yang dapat membantu mereka mengembangkan berbagai hal terkait
moral, kewargaan, sikap, tidak suka memalak, menunjukan kebaikan,
sopan santun dan etika, perilaku bersifat sehat, kritis, keberhasilan,
menunjung nilai tradisional, serta menjadi makhluk yang memenuhi
norma-norma sosial dan dapat diterima secara sosial16
Kementerian

Pendidikan

Nasional

(selanjutnya

disebut

KEMENDIKNAS) telah merumuskan 18 nilai-nilai karakter yang akan
ditaman dalam diri peserta didik sebagai upaya membangun karakter

14

http://www.kompasina.com/fatiiim/pentingnya-pendidikan-karakter-dalam-

dunia-pendidikan_590ff69fa5afb8508fef994 diakses pada tanggal 20-01-2018
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Ruzz Media:2013.hlm.26
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Ibid.44
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bangsa.17
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nilai-nilai

dalam

pendidikan

karakter

menurut

KEMENDIKNAS adalah:
1)

Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama
yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain,
dan hiduprukun 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 meng hargai perbedaan agama, suku, etnis,
pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4)

Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan.

5)

Kerja Keras
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan.

6)

Kreatif
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil
baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
17

Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja
Rosdakaya Offset 2013),7
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7)

Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain
dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8)

Demokratis
Cara berfikir, 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
mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan
didengar.

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.
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13) Bersahabat/Komunikatif
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta
menghormati keberhasilan orang lain.
14) Cinta Damai
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan
sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta
menghormati keberhasilan orang lain.
15) Gemar Membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan
yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16) Peduli Lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam di 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
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri,
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masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan
Tuhan Yang Maha Esa.18
Pengertian karakter menurut W.B sunders adalah sifat yang
nyata serta berbeda yang mana di tunjukkan oleh seseorang. Jarak
tersebut dapat di lihat dari berbagai macam akibat didalam tingkah
laku seseorang.19
d. Tujuan Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa
yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran,
bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan
takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.
Pendidikan karakter berfungsi untuk:
1) Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik,
dan berperilaku baik.
2) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur.
3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan
dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang

18

Suyadi.

Strategi

Pembelajran
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mencakup

keluarga,

satuan

pendidikan,

masyarakat

sipil,

masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa. 20
Secara oprasianal tujuan pendidikan karakter dalam setting
sekolah sebagai berikut;
1)

Menguatkan dan megembangkan nilai-nilai kehidupan yang
dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian
kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang
dikembangkan.

2)

Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuai dengan
nilai-nilai yang dikemangkan oleh sekolah.

3)

Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan
masyarakat dalam memerangkan tanggung jawab karakter
bersama. 21

e. Fungsi Pendidikan Karakter
Fungsi pendidikan karakter adalah melalui sistem pendidikan
nasional yang demokratis, dan bermutu dapat digunakan untuk
memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan,
cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan

20

https://pendidikankarakter.wordpress.com/category/tujuan-dan-fungsi-pendidikan-

karakter.diakses pada tanggal 30-02-2018
21
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serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
mengembangkan kualitas manusia Indonesia. 22
Pelaksanaan pendidikan karakter tidak hanya menuntun pada
pemerintah saja akan tetapi juga agama. Setiap agama yang hidup akan
mengajarkan karakter tiap-tiap individunya untuk berakhlak sesuai
dengan karakter agama itu sendiri.
Menurut Ramli pendidikan karakter mempunyai berbagai
esensi serta makna yang sama dengan pendidikan moral serta akhlak.
Dalam hal ini beliau menuturkan bahwa tujuan dari pendidikan
karakter adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia
yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.
Oleh sebab itu, pendidikan karakter yang ada di Indonesia
memiliki hakikat yaitu pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur
yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka
membina kepribadian generasi muda. 23
f. Manfaat Pendidian Karakter
Manfaat pendidikan karakter ada banyak pembagiannya. 24
1) Membentuk karakter individu
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Membentuk karakter untuk diri sendiri

dan

cenderung menetap, serta lebih baik apabila karakter ini
bertujuan untuk seorang remaja.
2) Membuat individu menjadi lebih menghargai sesama.
Tidak egois dalam bekerja kelompok, selalu menerima
apa saja yang diberikan, semisal ketika rapat, selalu
menampung usulan dari anggota lain.
3) Menciptakan generasi penerus bangsa yang berintegrasi dan
juga lebih baik. Memiliki karakter yang kuat dan kokoh dalam
kehidupannya.
4) Melatih mental dan moral peserta didik
Apabila pendidikan karakter ini diterapkan sejak dini,
maka akan mampu dalam menciptakan dan menguatkan
karakter seseorang, serta melatih mental dan moral seseorang.
5) Agar tidak terjadi kebingungan akan identitas terutama pada
remaja.
Hal ini dikarenakan salah satu tugas perkembangan
remaja adalah pencarian identitas.
6) Agar dapat mengetahui dan memahami karakter dari masingmasing
Remaja, yaitu menentukan jati diri seseorang yang
sudah dewasa, karena jati diri tidak hanya dimiliki oleh remaja
saja.

22

7) Menyalurkan

hal-hal

yang

penting

sesuai

dengan

kemampuannya
Menyalurkan bakat dari seseorang, untuk menggali
yang lebih baik lagi.
8) Menjadi

lebih

bijak

dalam

mengambil

keputusan.

Mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang untuk menjadi
yang lebih dewasa, dan bisa dipercaya orang lain.
9) Mampu bekerja sama dengan baik.
Melatih seseorang untuk belajar bekerja sama yang
mana bekerjanya itu dapat membuat semua senang dan puas.
10) Meningkatkan problem solving individu.
Mengatasi adanya masalah yang diciptakan dari diri
sendiri, dan ditangani dengan pengamalan yang ada. 25
2. Ekstrakulikuler Hadroh
a. Pengertian Ekstrakulikuler
Ekstrakulikuler adalah kegiatan non pelajaran formal yang
dilakukan peserta didik sekolah atau universitas, umumnya di luar jam
belajar kurikulum standar.
b. Pengertian Hadroh
Hadroh adalah kesenian islami yang sudah ada sejak zaman Nabi
Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Dikisahkan pada saat

25
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baginda Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, baginda Nabi di sambut
gembira oleh orang-orang anshor dengan nyanyian/syair yang dikenal
dengan sholawat "thola'al badru 'alaina" dengan diiringi tabuhan
terbang. Makna hadroh dari segi bahasa diambil dari kalimat bahasa
Arab yakni hadhoro atau yuhdhiru atau hadhron atau hadhrotan yang
berarti kehadiran.Namun kebanyakan hadroh diartikan sebagai irama
yang dihasilkan oleh bunyi rebana.26
Dari segi istilah atau definisi, hadroh menurut tasawuf adalah suatu
metode yang bermanfaat untuk membuka jalan masuk ke „hati‟, karena
orang yang melakukan hadroh dengan benar terangkat kesadarannya
akan kehadiran Allah dan Rasul-Nya. Syair-syair Islami yang
dibawakan saat bermain hadroh mengandung ungkapan pujian dan
keteladanan sifat Allah dan Rasulallah yang agung. Dengan demikian
akan membawa dampak kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Para
sufi yang biasanya melibatkan seruan atas sifat – sifat Allah yang
Maha Hidup (Al-Hayyu), melakukannya sambil berdiri, berirama dan
melantunkan bait-bait pujian atas baginda Nabi Muhammad. 27
Hadrah selalu menyemarakkan acara-acara Islam seperti peringatan
Maulid Nabi, tabligh akbar, perayaan tahun baru hijriyah, dan
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peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Sampai saat ini hadrah telah
berkembang pesat di masyarakat Indonesia sebagai musik yang
mengiringi pesta pernikahan, sunatan, kelahiran bayi, acara festival
seni musik Islami dan dalam kegiatan ekstrakulikuler di sekolahan,
pesantren, remaja masjid dan majelis ta'lim. 28
c. Pengertian Ekstrakulikuler Hadroh
Salah

satu

wadah

pembinaan

siswa

adalah

kegiatan

ekstrakulikuler. Kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam program
ekstrakulikuler didasari atas tujuan dari pada kurikulum sekolah.
Kegiatan di sekolah dasar khususnya kegiatan estrakulikuler
merupakan kegiatan yan terkoordinasi terarah dan terpadu dengan
kegiatan lainnya, gunanya menunjang pencapaian tujuan kurikulum.
Kegiatan ini menjadi salah satu unsur penting dalam
membangun

kepribadian

murid.

Seperti

yang

dalam

tujuan

pelaksanaan ekstrakulikuler di sekolah menurut Director Pendidikan
Menengah

Kejuruan

yaitu:

kegiatan

ekstrakulikuler

harus

meningkatkan kemampuan siswa kognitif, afektif, dan psikomotor.
Mengembangkan bakat dan minat siswa dalam upaya pembinaan
pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya yang positif. 29
d. Tujuan Ekstrakulikuler Hadroh
Tujuan ekstrakurikuler hadroh sebagai berikut :
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1) Siswa dapat memper dalam dan memperluas pengetahuan
keterampilan mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran,
menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan
manusia seutuhnya yang;
a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Berbudi pekerti luhur
c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan
d. Sehat rohani dan jasmani
e. Berkepribadian yang mantap dan mandiri
f. Memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2) Siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadian serta
mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam program
kurikulum dengan kebutuhan dan keadaan lingkungan.
e. Manfaat Ekstrakulikuler Hadroh
Manfaat kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa sebagaimana diketahui
kegiatan pendidikan yang berlangsung di sekolah itu terbatas, baik waktu
(jam pelajaran), masa belajar maupun materi yang diajarkan. Khusus
mengenai materi yang diajarkan ia dibatasi dan ditentukan oleh kurikulum
yang berlaku, sesuai dengan tingkat pendidikan dan tujuan yang ingin
dicapai.
Karena itu untuk membekali siswa dengan ilmu dan keterampilan
yang memadai, agar kelak bisa terjun di masyarakat, tentu penting sekali
adanya kegiatan pendidikan yang bersifat ekstrakurikuler atau di luar

26

kurikulum yang telah ditentukan, baik yang dilakukan di lingkungan
sekoah dan menjadi tanggung jawab sekolah maupun yang berada di luar
sekolah.
Yang berada di sekolah menjadi tanggung jawab sekolah, misalnya
kegiatan kesenian hadroh, olahraga, kepramukaan, koperasi, usaha
kesehatan sekolah, palang merah remaja, kelompok usaha remaja, kegiatan
osis dan sejenisnya. 30

30
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian kualitatif perlu kiranya di kemukakan beberapa
definisi. Pertama Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif
sebagai prosedur penelitian yang menghasilakan data deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.31
Analisis induktif adalah pengamatan berdasarkan fakta-fakta terkait
penguatan nilai-nilai karakter siswa melalui ekstrakulikuler hadroh di MIN
Gontor dan kemudian dikonstrusikan untuk menarik kesimpulan dan
menghasilkan teori baru.
2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi
kasus, yaitu uraian penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek
seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu
program, atau suatu situasi sosial. 32 Adapun subjek dari penelitian ini adalah
siswa di MIN Gontor yang mana di MIN Gontor ini jumlah keseluruhan
siswa ada sekitar 400 siswa dan untuk yang mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler hadroh ini diambil dari siswa kelas 4 sebanyak 3 siswa,
kelas 5 sebanyak 5 siswa untuk anak kelas 6 sebanyak 2 siswa, untuk
31

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosda Karya,
1995), 3.
32
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 9-10.
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jumlah keseluruhan 10 siswa, dan 10 siswa itu sudah menjadi satu
kelompok.
Penelitian ini dilaksanakan bertempat di MIN Gontor. Penelitian ini
bertujuan untuk mengamati dan menyelidiki secara rinci fenomena yang
terjadi di MI Pas Baitul Qur‟an, kemampuan dan karakter yang di dapat
setelah mengikuti pelatihan hadroh.
B. Kehadiran Penelitian
Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari
pengamatan berperan serta. Sebab, peran penulislah yang menentukan
keseluruhan skenarionya. 33 Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis
bertindak sebagai instrumen kunci, yakni penulis harus memiliki teori dan
wawasan yang luas berkaitan dengan penguatan nilai karakter anak
melalui ekstrakulikuler hadroh, sehingga penulis mampu bertanya,
menganalisis, memotret, dan mengonstruksi situasi sosial yang diteliti
menjadi lebih jelas dan bermakna, juga sebagai partisipan penuh sekaligus
pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang seperti
lokasi, subjek, objek dan lingkungan.
C. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian ini di MIN Gontor yang berada di Dusun Gontor
Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo. MIN ini terletak
12 km dari pusat kota. Letak madrasah berada di dekat persawahan.
Suasana disana sangatlah sejuk dikarenakan banyaknya pepohonan yang

33

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117.
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ditanam di depan kelas-kelas. Penulis tertarik mengambil lokasi di Dusun
Gandu, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo karena
diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari anak-anak di lingkungan itu
sangatlah antusias dengan hadroh. Namun, ada sebagian anak yang tidak
ingin untuk mengikuti kegiatan ekstrakulikuler hadroh tersebut.
Di dalam kegiatan ekstrakulikuler ini sangatlah bermafaat untuk
pembentukan karakter siswa menjadi lebih baik. Dalam karakter yang
didapat itu sangatlah banyak tetapi untyuk kegiatan ekstrakulikuler hadroh
siswa dapat mendapatkan ekstrakulikuler seperti, religius, disiplin, dan
kreatif.

D. Sumber data
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Sumber data
dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Yang
dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:34
1. Informan yang meliputi Kepala Sekolah wawancara, 1 pembimbing
ekstrakurikuler wawancara, dan 5 siswa wawancara.
2. Dokumen data MIN Gontor, yang meliputi gambaran umum lokasi
penelitian dan dokumen-dokumen lainnya seperti foto, catatan tertulis,
dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian

34

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi VI),
(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
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E. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Sebab, bagi penulis kualitatif, fenomena dapat
dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek
melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, tempat fenomena
tersebut berlangsung.

Untuk melengkapi data, diperlukan dokumentasi

(tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek). Teknik
pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu :
1. Wawancara
Wawacara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua
pihak, yaitu pewawancara (interviewee) sebagai pengaju atau pemberi
pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban
atas pertanyaan itu.35 Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian
ini adalah wawancara mendalam. Artinya, penulis mengajukan beberapa
pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan penguatan nilainilai karakter siswa melalui ekstrakulikul hadroh pada anak usia dasar
kepada informan. Melalui wawancara mendalam ini, data-data dapat
terkumpul secara maksimal.
Orang-orang yang dijadikan informan meliputi Kepala Sekolah MIN
Gontor dan pembimbing Hadroh. Wawancara dilakukan untuk memperoleh
data tentang tingkat

penguatan nilai-nilai karakter siswa melalui

ekstrakulikuler hadroh.
35
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2. Observasi
Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan
sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan,
baik secara langsung maupun tidak langsung. 36
Dengan

teknik

ini,

penulis

mengamati

aktivitas-aktivitas

ekstrakulikuler hadroh yang dilakukan oleh para siswa, karakteristik fisik,
situasi sosial, dan perasaan pada waktu menjadi bagian dari situasi tersebut.

3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari
sumber noninsani. Sumber ini terdiri atas dokumen dan rekaman.37
Rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau
untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu
peristiwa atau memenuhi accounting. Dokumen digunakan untuk mengacu
atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk
tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto,
dan sebagainya.
Untuk memperoleh data tentang jumlah siswa, penguatan nilai-nilai
karakter siswa melalui ekstrakulikuler hadroh melalui dokumen yang telah
ada sebelumnya, selain itu visi-misi, struktur organisasi, profil madrasah,
mars MI, slogan MI, mars ustadz ustadzah, motto.

36
37

Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Jilid 2), (Yogyakarta : Andi Offset, 2004), 151.
Ibid, 226.
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F. Teknik analisis data
Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
bahan-bahan lain sehingga dengan mudah dipahami dan semuanya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif
dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan
setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data dalam kasus ini
menggunakan analisi data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan
Miles Huberman, yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis
data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas datanya
sampai jenuh.
Aktivitas dalam analisis data meliputi: 38
Penyajian
data

Pengumpulan
data

Reduksi

Kesimpulan-

data

kesimpulan
penarikan/verifikasi
gambar 1analisis data

Keterangan :
1. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan

38

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Ariel, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan
Vivo,(Jakarta : Kencana, 2010), 10.
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lain. Dengan demikian, hal ini dapat mudah dipahami dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan
mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan
sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang
akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada
orang lain terkait dengan penguatan ekstrakulikuler hadroh pada anak usia
dasar.
2. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, membuat kategori. Dengan demikian, data yang telah direduksikan
dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait dengan pola asuh orang
tua dalam membiasakan bahasa Jawa krama pada anak usia dasar dan
mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau
menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat.
Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian,
pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan
didisplaykan pada laporan akhir penelitian.
4. Langkah yang terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan
dan verifikasi terkait dengan penguatan nilai karakter siswa dalam
membiasakan pada anak usia dasar. 39

39

Ibid,11-14.
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G. Pengecekan keabsahan temuan
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari
konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam bagian ini,
penulis harus mempertegas teknik yang digunakan dalam mengadakan
pengecekan keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik
pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian.
1. Perpanjangan keikutsertaan
Penulis dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri,
keikutsertaan penulis sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam
hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat,
tetapi

memerlukan

perpanjangan

keikutsertaan

penulis

pada

latar

penenlitian. Penulis sudah pernah melakukan keeikutsertaan hadroh sekitar
3 kali di MI Pas Baitul Qur‟an.
2. Ketekunan pengamat
Ketekunan pengamatan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan
dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi, kalau perpanjangan
keikutsertaan menyediakan lingkup, ketekunan pengamatan menyediakan
kedalaman, dan karakter yang diambil adalah disiplin, kreatifitas dan kerja
keras.
3. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

35

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam
tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan
sumber, metode, penyidik dan teori.
Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan triangulasi dengan
sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek
balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan
alat yang berbeda dalam motode kualitatif.

40

Hal itu dapat dicapai dengan

jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan terkait dengan penguatan
nilai-nilai karakter siswa melalui ekstrakulikuler hadroh pada anak usia
dasar dengan data hasil wawancara terkait dengan penguatan nilai-nilai
karakter siswa melalui ekstrakulikuler hadroh pada anak usia dasar; (2)
membandingkan apa yang dikatakan kepala sekolah dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi dengan penguatan nilai-nilai karakter siswa
melalui ekstrakulikuler hadroh pada anak usia dasar; (3) membandingkan
apa yang dikatakan pembimbing hadroh tentang situasi penelitian dengan
apa yang dikatakannya sepanjang waktu dengan penguatan nilai-nilai
karakter sisiwa melalui ekstrakulikuler hadroh pada anak usia dasar; (4)
membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai
pendapat dari kepala sekolah dan pembimbing hadroh tentang nilai-nilai
karateristik siswa

pada anak usia dasar; (5) membandingkan hasil

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan penguatan nilai-nilai
karakter siswa melalui ekstrakurikuler haroh pada anak usia dasar.

40

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 178.
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H. Tahap-tahap penelitian
Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan
ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian, yaitu tahap penulisan
laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah sebagai
berikut.
1. Tahap pralapangan, yang meliputi, menyusun rancangan penelitian, memilih
lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan
lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan
penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi, memahami latar penelitian dan
persiapan

diri,

memasuki

lapangan

dan

berperan

serta

sambil

mengumpulkan data.
3. Tahap analisis data, yang meliputi, analisis selama dan setelah pengumpulan
data.
4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 41

41

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171-72.

BAB IV
DESKRIPSI DATA
A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Berdirinya MI Pas Baitul Qur’an42
Pada tahun 2011 di Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo
mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan yaitu MI PAS Baitul
Qur‟an akan tetapi lebih akrabnya dinamai dengan MI PAS Gontor. MI ini
didirikan karena permintaan dari para wali murid. Dahulu pendidikan di MI PAS
Baitul Qur‟an hanya ada play grop dan Taman Kanak-kanan (TK), kemudian
setelah keluar dari TK semua siswa harus berpindah ke jenjang yang lebih tinggi.
Dari awal berdirinya MI sampai sekarang sudah berganti kepala sekolah
sebanyak 4 kali. Pergantian ini dikarenakan adanya suatu udhur sya’i dan harus
digantikan. Di MI PAS Baitul Qur‟an ini untuk para pengajar ada sekitar 45 orang,
semua pengajar di MI PAS Baitul Qur‟an berasal dari kalangan guru yang
berpendidikan Madrasah Ibtidaiyah, dan yang paling utama berakhlaq karena disini
adalah mengajari anak-anak agar bisa berakhlaq baik. Untuk pemilihan guru di MI
ini menggunakan tes kemampuan pengajar. Untuk guru ekstrakulikuler tidak di
adakan tes tetapi dilihat dari bakatnya.
Seluruh wali murid merasa senang mendaftarkan anaknya di MI PAS
Baitul Qur‟an. Pelajaran yang diberikan selain tentang pelajaran formal seperti
IPA,IPS,Matematika, dan lain sebagainya, juga di berikan tambahan pelajaran
seperti hafalan surat-surat pendek, sholat dhuha, dan membaca al qur‟an.
Untuk program hafalan sudah diterapkan sejak kelas 3 MI dan kemudian
dilanjutkan lagi samapai dengan jenjang kelas 6 MI. Memasuki tahun 2018 untuk

42

Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 01/D/25-V/2018 dalam Lampiran Penelitian ini.
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program kegiatan hafalan diubah dan di mulai hafalan dari kelas 1 MI bukan lagi
dari kelas 3 MI. Pada program kegiatan di MI PAS Baitul Qur”An. Setelah selesai
sekolah para murid tidak diperkenankan pulang terlebih dahulu karena kegiatan
mereka masih belum selesai dan selanjutnya para siswa harus mengikuti kegiatan
ekstrakulikuler pilihan.
2. Profil MI PAS BAITUL QUR’AN43
a. Identitas Sekolah
1) Nama Sekolah /Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Anak Sholeh
(PAS) / MI PAS BAITUL QUR‟AN
2) NPSN

: 60714292

3) Propinsi

: Jawa Timur

4) Kecamatan

: Mlarak

5) Desa

: Bajang

6) NSM

: 111235020075

7) Daerah

: Pedesaan

8) SK

: AHU-0026171.AH.01.04

9) Kelompok Sekolah

: Tulus Setiyono

10) Tahun Berdiri

: 2011

11) Kegiatan Belajar Mengajar

: Pagi dan Sore

12) Bangunan Sekolah

: Milik Sendiri

13) Terletak pada Lintasan

:Kecamatan

14) Organisasi

:Yayasan

Pondok

Pesantren

Anak

Sholeh
15) Kurikulum

43

:KTSP dan Pesantren Modern.

Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 05/D/25-V/2018 dalam Lampiran Penelitian ini.
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3. Visi, Misi dan Tujuan MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo44
a. Visi

: Menjadi Madrasah Ibtidaiyah Unggulan dalam pendidikan dasar,

pengajaran al quran dan hadits. Berjiwa pesantren bernafas “Gontory” berdiri di
atas dan untuk semua golongan.
b. Misi

: 1) Menyiapkan generasi islami yang unggulan dan berkualitas menuju

terbentuknya khoiru ummah.
2) Menyiapkan Mukmin Muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat
dan mempunyai pengetahuan dasar islam yang mantap serta
berkhidmat kepada masyarakat
3) Mempersiapkan Warga Negara yang berkuatitas kepribadian
beriman, dan bertakwa kepada Allah SWT.
1. Struktur Organisasi MI PAS Baitul Qur’an Ponorogo
Di lingkungan MI PAS Baitul Qur‟an terdapat susunan organisasi.

44

Lihat Transkip Dokumentasi Nomor: 02/D/25-V/2018 dalam Lampiran Penelitian ini.
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Komite Madrasah

Kepala Madrasah

Dr. Nur Kholis, M.Ag

Tulus Setiyono

Pengelola Perpus

Tata Usaha
Pengelola Laboratorium

1) Anis
Wahyuninghrum
2) Luluk Kholis S.

1) Dita Retna Safitri
2) Badriyatut Duza
3) Fachriza S.

Wulan Dewi Purnama
Sari

Ur Humas
Ur.Kurikulum
1) Berxy Diarko
2) Faiza Usnida R.
3) Rida
Munfarikhah

Ur.Sapras
Ur. Kesiswaan

1) Saifudin Z.
2) Haikal
3) M. Dzikky

Ta’mir

Internal

1) M. Nur
Huda

Tahfid

Eksternal
1) Edi
Prayitno

Disiplin

Ekstrakulikuler
1) Ariska Nupita
Yuliana
2) Siti Nur Aini
3) M. Tholib Aziz
4) Fatimah
Hafidarurrahmah

1) Muhammad
Ridwan nor
2) Akhmad Rizki
Ramadhan

1) Filna
Rahmawati
2) Farhan Al
Ghifany

Guru Mata Pelajaran

SISWA

Ket:
:Garis Komando
:Garis Koordinasi

1) Darmawan
2) Imam
Romdoni
3) Subita
Kurniasari
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4. Pendidikdan Tenaga Kependidikan
Pendidik dan tenaga kependidikan di MI PAS Baitul Qur‟an terdapat
berbagai kualifikasi, yakni terdiri dari S1, S2 dan SMA sederajat, ada yang sudah
sertifikasi dan ada juga yang belum sertifikasi.
Tabel 4.1

Keadaan Jumlah Pendidik/Tenaga Kependidikan
Tipe Guru

2011
/201
2

2012/

2013/

2013

2014

2014

2015

2016

2017

/201

/201

/201

/201

5

6

7

8

1. Pegawai Negeri Sipil

2

2

2

2

2

4

2

2. Guru Tidak Tetap

15

17

20

20

6

5

63

3. Guru Kontrak Pusat

-

-

-

-

-

-

10

4. Guru Kontrak Lokal

-

-

3

3

3

3

-

5. Pegawai / Karyawan

4

5

8

8

10

10

2

Tabel diatas menjelaskan tentang keadaan pendidik / tenaga kependidikan di
lingkungan madrasah aliyah darul huda. adapun jumlah pendidik/ tenaga
kependidikan di lingkungan MI PAS Baitul Qur‟an sebagai berikut:
1. Pegawai negeri sipil tahun 20011 sampai tahun 2012 terdapat 2 tenaga pendidik.
Kemudian mulai tahun 2011 sampai 2012 terdapat 2 tenaga pendidik..
2. Guru tidak tetap mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2013 jumlahnya tidak
menentu. Kemudian mulai tahun 2012 sampai 2013 tidak terdapat tenaga
kependidikan yang berstatus guru tidak tetap.
3. Guru kontrak pusat di lingkungan MI PAS Baitul Qur‟an tidak terdapat tenaga
kependidikan yang berstatus guru kontrak pusat.
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4. Guru kontrak lokal mulai 2013 sampai 2014 tidak terdapat tenaga kependidikan
yang berstatus guru kontrak lokal. Kemudian tahun 2003 sampai 2008 terdapat 3
guru kontrla lokal. Tahun 2017 sampai 2018 tidak ada lagi.
5. Pegawai atau karyawan di lingkungan MI PAS Baitul Qur‟an terdapat 4 tenaga
kependidikan yang berstatus pegawai atau karyawan.

6. Kondisi Sarana Dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana sangat penting dalam sekolah.yaitu sebagai
alat penunjang keberhasilan dalam belajar mengajar. Serta dapat memfasilitasi
seluruh anggota sekolah.Sarana dan prasaran di MI PAS Baitul Qur‟an sudah
lengkap. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel berikut:
Tabel 4.2
Kondisi sarana dan prasarana di MI PAS Baitul Qur‟an

Jenis

Nama

(1)

(2)

Prasarana

Jumlah

Kondisi

Luas

Rusak/Tidak

(3)

(4)

Tanah

Tidak Rusak

Ruang Kelas

19 Ruang

Tidak Rusak

Ruang UKS

1 Ruang

Tidak Rusak

1 Ruang

Tidak Rusak

1 Masjid

Tidak Rusak

Ruang
Perpustakaan
Tempat

lbadah

(Masjid /Mushalla)
Lapangan

Sepak

Bola

Lapangan

Lapangan VolleyBall
Ruang

1

1
Lapangan

Lab.

1 Ruang

Tidak Rusak

Tidak Rusak
Tidak Rusak
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Komputer
Ruang koprasi

1 Ruang

Tidak Rusak

Ruang Dapur

1 Ruang

Tidak Rusak

1 Ruang

Tidak Rusak

1 Ruang

Tidak Rusak

1 Ruang

Tidak Rusak

1 Ruang

Tidak Rusak

4 lebih

Tidak Rusak

Ruang

Istirahat

Guru
Ruang

Kepala

Sekolah
Ruang

Kantor

(Tata Usaha)
Ruang Guru
Ruang
WC/Toilet/Kmr
Kecil
sarana/

Drum band

1 Set

Tidak Rusak

Fasilitas/

Komputer

25 buah

Tidak Rusak

Peralatan

Meja dan Kursi

452 Buah

Tidak Rusak

Papan Tulis

21 Buah

Tidak Rusak

Ampli Fier

1 Set

Tidak Rusak

4 buah

Tidak Rusak

1 Set

Tidak Rusak

7 Buah

Tidak Rusak

Pagar Gerbang
Terbangan
Almari

1. Kondisi Siswa
Di lingkungan MI PAS Baitul Qur‟an jumlah peserta didik selalu mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel berikut.
Tabel 4.3

Keadaan Jumlah Peserta Didik
Tahun Pelajaran

Siswa
Laki-laki

Perempuan

Jumlah

2011/2012

100

110

210

2012/2013

124

127

251

44

2013/2014

130

135

265

2014/2015

230

210

440

2015/2016

220

204

424

2016/2017

211

212

423

2017/2018

220

241

461

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah peserta didik di
lingkungan MI PAS Baitul Qur‟an tahun 2017- 2018 adalah 461 peserta
didik.
B. Deskripsi Data Khusus
1. Program Ekstrakulikuler Hadroh Di MI PAS BAITUL QUR‟AN.
MI PAS Baitul Qur‟an adalah salah satu madrasah yang menyediakan
kegiatan diluar jam sekolah yaitu ekstrakurikuler. MI PAS Baitul Qur‟an Ponorogo
mempunyai jumlah ekstrakurikuler yang tidak hanya satu ekstrakurikuler tetapi
banyak ekstrakurikuler.
Jumalah ekstrakulikuler MI PAS Baitul Qur‟an Ponorogo ada sekitar 10
buah yaitu, 1). Hadroh, 2). Tari, 3). Pramuka, 4). Bela Diri, 5). Basket, 6). Qiro‟,
7). Sepak bola, 8). Jujitsu, 9). Drum Band, dan 10). Muhadoroh.
Seperti yang dikatakan oleh beliau Ustadz. Tulus Stiyono untuk
ekstrakulikuler di MI PAS Baitul Qur‟an ini sangat banyak karena dilihat dari
siswanya yang banyak dan dibuat untuk merefres otak siswa yang sedari tadi
belajar di dalam kelas.
Hal tersebut diperjelas oleh Bapak Imam Muthohhar selaku pembimbing
hadroh di Madrasah tersebut. Beliau mengatakan bahwa: “memang disini ada
banyak ekstrakulikuler yang jumlahnya sampai 10. Siswa dihruskan mengikuti dua
ekstrakurikuler yaitu pramuka dan muhadhoroh.

Sedangkan 8 (delapan

45

esktrakurikuler) lainnya itu adalah esktrakurikuler pilihan. Setiap siswa diberi
kesempatan untuk memilih salah 1 (satu) diantara 8 (delapan) esktrakurikuler”. 45
Ekstrakurikuler ada yang wajib dan ada juga yang pilihan, seperti
keterangan bapak Tulus selaku Kepala Sekolah MI PAS Baitul Qur‟an Ponorogo,
yaitu:
Esktrakurikuler pada MI PAS Baitul Qur‟an telah dibagi-bagi untuk
ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka dan muhadoroh, sedangkang utuk 8
lainnya adalah ekstrakurikuler pilihan.46
Ustadz Imam Muthohhar selaku pembimbing Hadroh di MI PAS Baitul
Qur‟an, juga ikut menerangkan tentang esktrakurikuler yang di MI PAS Baitul
Qur‟an:
“Baik mbk, jadi untuk ekstrakulikuler disini yang wajib ada 2 yaitu
pramuka dan muhadhoroh, semua siswa tanpa terkecuali harus mengikuti ekstra
tersebut”.47
Sejurus dengan hal tersebut khusus para sisiwa yang memilih untuk
mengikuti ekstrakulikuler hadroh jadwal latihannya adalah setiap hari kamis dari
pukul 14.00 sampai pukul 15.30 tapi apabila ada perlombaan atau akan ada
pertunjukan, latihan dilaksanakan 3-4 kali dalam seminggu.
Sebelum latihan, biasanya dibuka dengan doa oleh pelatih atau
pembimbing kemudian mengabsen siapa yang tidak hadir. Para pemain berada di
posisi alat music masing-masing. Sebelum memainkan alat musik, para pemain
melakukan cek sound terlebih dahulu dan mengecek kesiapan seluruh personil.
Setelah siap ustadz Imam memberi sedikit penjelasan tentang ilmu hadroh dan
memulai dengan latihan vocal serta terbangan.
Ustadz Imam Muthohhar selaku pembimbing hadroh menerangkan
“ Memang saya mengubah jadwal latihan yang mana biasanya hanya 1
kali pertemuan, apabila akan ada pertunjukan dan perlombaan saya
45

Lihat Transkip Wawancara Nomor: 01/W/25-IV/2018 dalam Lampiran Penelitian ini.
Lihat Transkip Wawancara Nomor: 02/W/25-IV/2018 dalam Lampiran Penelitian ini.
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Lihat Transkip Wawancara Nomor: 03/W/25-IV/2018 dalam Lampiran Penelitian ini.
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menggantinya dengan 2 kali pertemuan, saya lakukan seperti itu adalah
untuk memaksimalkan agar hasil yang dicapai memuaskan”.
Jumlah siswa di MI PAS Baitul Qur‟an ini lumayan banyak ada sekitar 400
siswa, terhitung dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sedangkan jumlah juru yang
berada di MI PAS Baitul Qur‟an sekitar 50 orang, semua guru itu belum termasuk
guru yang mengajar ekstrakulikuler. Di MI PAS Baitul Qur‟an ini guru yang sudah
terdaftar tidak semua guru bisa mengajar ekstrakulikuler, maka dari itu untuk guru
yang mengajar ekstrakuklikuler diambilkan dari guru luar. Jumlah guru
ekstrakulikuler ada 10 orang disesuaikan dengan banyaknya ekstrakurikulker.
Disini pemilihan guru untuk ekstrakurikuler tidak menggunakan tes atau
yang lain sebagainya hanya saja dilihat dari kemapuan skill yang dimiliki oleh guru
ekstrakulikuler, tetapi berbeda lagi dengan guru untuk mata pelajaran formal,
mereka dites terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Ust. Tulus Setiyono
selaku kepala sekolah MI PAS Baitul Qur‟an sebagai berikut
“Untuk guru yang mengajar disini memang ada tesnya tetapi disini untuk tes
hanya digunakan untuk tes guru yang mengajar pelajaran formal, tetapi untuk
pembimbingin ekstrakulikuler tidak menggunakan tes, tetapi Cuma dilihat
pengalaman dan bakat yang ada pada diri pelatih ekstrakurikuler. 48
Sejak tahun 2011 MI PAS Baitul Qur‟an ini menggunakan berbasis full
day yang mana siswa pulang pukul 16.00 WIB. Kepulangan siswa pukul 16.00
WIB ini sangatlah di anjurkan karena waktu yang tersisa itu diisi dengan kegiatan
ekstrakurikuler yang sudah disediakan. Tetapi untuk tahun 2018 ini kepulangan
siswa diajukan pukul 15.30 WIB. Karena pertimbangan dilihat dari letak rumah
para guru dan para siswa yang rumahnya tidak dekat dengan MI PAS Baitul
Qur‟an agar sampainya dirumah mereka tidak larut malam. Hal ini dijelaskan oleh
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Bapak Tulus Setiyono selaku Kepala Sekolah MI PAS Baitul Qur‟an Ponorogo,
yaitu:
Pada tahun 2011 MI PAS Baitul Qur‟an menetapkan untuk kepulangan
siswa adalah pukul 16.00 WIB. Semua itu adalah persetujuan dari seluruh
ustadz, ustadzah, serta wali murid. Akan tetapi ketika memasuki tahun
2018 kepulangan siswa diajukan menjadi 15.30 WIB, itu semua juga
melibatkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. 49
Melihat padatnya kegiatan yang dilakukan dari pagi sampai dengan sore
ternyata semua siswa siswi tidak ada yang mengeluh, mereka semua merasa senang
dan ceria dikarenakan banyaknya teman yang selalu bermain bersama, seperti yang
dikatakan oleh Shela salah satu siswi kelas 5 SD di MI PAS Baitul Qur‟an
Ponorogo yaitu:
Kami tidak pernah merasa bosan karena disetiap kegiatan kita selalu diniati
dengan iklas, gembira dan bahagia. Setiap pelajaran selalu ada selingan
untuk permainan jadi di kelas ataupun tidak kita semua salalu senang 50
Tidak hanya itu disini mempunyai banyak ekstrakurikuler itu karena untuk
memafsilitasi setiap siswa agar bisa menyalurkan bakatnya dan bisa menjadikan
karakter yang baik untuk mereka, seperti yang di katakana oleh Ustadz Tulus
sekalu Kepala Sekolah MI PAS Baitul Qur‟an Ponorogo yaitu:
Ekstrakurikuler ada 10 itu untuk memfasilitasi siswa agar bisa
menyalurkan bakat yang dimiliki oleh siswa. 51
Di MI Pas Baitul Qur‟an ini mempunyai langkah-langkah sendiri dalam
menciptakan regenerasi baru dalam program ekstrakurikuler hadroh. Untuk
pembibitan anggota kelompok hadroh dipilih dan disiapkan di kelas 1 (satu). Yang
terpilih di kelas 1 (satu) akan di latih dengan intensif di kelas 2 (dua) , yang sudah
terlatih akan siap tampil menggantikan seniornya ketika mereka sudah berada di
kelas 4 (empat).

2. Penguatan Nilai-Nilai Karakter Siswa MI PAS BAITUL QUR”AN
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Untuk mengetahui karakter apa yang didapat dari setiap siswa pada
kegiatan ekstrakurikuler itu adalah dengan cara mengajari meraka pada ekstra yang
dipilih dan seberapakan karakter yang dimiliki oleh mereka, seperti ekstrakurikuler
hadroh yang mana ekstrakulkuler ini membutuhkan kedisiplinan, kreatif dan kerja
keras. Seperti yang dikatakan oleh 5 siswa yang telah mengikuti kursus hadroh dan
apa perbedaan dari sebelum dan sesudah mengikuti ekstrakulikuler hadroh. Seperti
yang dikatakan oleh :
Andi : Senang mengikuti ekstrakurikuler hadroh karena mengikuti
ekstrakurikuler hadroh membuat refresing setelah jenuh belajar
dalam kelas. Sebelum mengikuti hadroh tidak ada satu hal yang
bisa dibuat refresing jadi saya merasa jenuh dengan pelajaran
setiap hari. Setelah mengikuti hadroh saya merasa ada semangat
baru untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas dikarenakan jenuh
hilang setelah mengikuti ekstrakurikuler hadroh.
Putra : Dapat ilmu baru cara memainkan alat hadroh, karena sebelumnya
tidak pernah mengikuti hadroh dan pada akhirnya tahu rumus apa
saja yang dimainkan. Sebelum mengikuti hadroh saya hanya tau
pelajaran yang berada di dalam kelas saja, tetapi setelah
mengikuti hadroh membuat saya semangat mengetahui hal baru.
Bagus : Rame, karena bisa bermain bareng teman-teman dan saya merasa
senang. Sebelum mengikuti hadroh saya hanya bisa fokus dalam
kelas tidak bisa ramai seperti bermain hadroh walaupun ramai
tetapi tetep bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat.
Dicky : Merasa lebih akrab dengan teman-teman sehingga kami bisa lebih
kompak di dalam ekstrakurikuler hadroh ataupun yang lainnya.
Sebelum mengikuti hadroh saya tidak terlalu akrab dengan
teman-teman karena hanya duduk dan mendengarkan pelajaran
dari guru dan pada ekstrakurikuler ini kita di beri kesempatan
untuk mencoba dan melakukan rumus dengan tema-teman yang
lain.
Awi : Penasaran untuk mencoba lagu-lagu baru dengan rumus-rumus dan
variasi terbangan yang berbeda-beda. Sebelumnya tidak terlalu
tertarik dengan pelajaran di kelas, tetapi setelah mendapatkan
ilmu baru di hadrohsaya menjadi bersemangat untuk
mendapatkan ilmu di hadroh maupun di kelas. 52
Banyak karakter yang didapat pada setiap ekstrakurikuler tetapi untuk
ektrakurikuler hadroh penulis mengambil karakter disiplin, kreatif, dan religus.
Disiplin itu sangatlah antusias untuk menunjukan karakter siswa dikarenakan setiap
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siswa yang tidak disiplin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hadroh akan
mendapatkan sanksi.
Untuk yang kreatif adalah semua memainkannya dengan sekreatif mungkin
untuk memperindah suara yang keluar dari pukulan yang mereka lakukan, tanpa
adanya salah satu lawan maka untuk bunyi tidak akan indah dan tidak akan bisa
bersatu dengan lagu.
Untuk religius itu adalah penguatan anggota hadroh semakin bertambah
karena seringnya intensitas bertemu ketika latihan dan menggali pengetahuan
tentang hadroh yang semakin meluas. Dan untuk mendukung karakter ini adalah
sebuah pengakuan oleh pembimbing yang mana sebelum di mulai ekstrakulikuler
hadroh setiap anggota hadroh wajib mengikuti safari yang diadakan sekolah seperti
safari sholawat.
Nilai karakter yang di dapat pada ekstrakurikuler ini adalah disiplin,
kreatif, dan religius. Seperti yang dikatakan oleh ust. Imam Muthohhar selaku
pembimbing hadroh di MI PAS Baitul Qur‟an Ponorogo yaitu:
Memang banyak karakter yang diperoleh dari ekstrakulikuler tetapi yang
ditekankan pada kegiatan ektrakulikuler hadroh itu adalah Kreatifitas,
religius, dan disiplin itu adalah karakter itu terlihat setelah anak mengikuti
kegiatan hadroh tersebut.
Sedangkan menurut pendapat UstadzTulus Selaku kepala Sekolah MI PAS
Baitul Qur‟an Ponorogo yaitu sebagai berikut :
Karakter yang didapat adalah mental yang berani dikarenakan mereka pada
akhir tahun akan dipentaskan sekaligus evaluasi untuk para pelatih yang
mana jerih payah selama setahun silam. 53
Setelah mereka terpilih dalam pelatihan ekstrakulikuler hadroh mereka
semua dijanji untuk merubah sikap negatife mereka ke sikap yang positif. Seperti
bias dilihat sendiri untuk anak yang mengikuti hadroh ini mempunya tutur kata
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yang lebih sopan, karena jika mereka tidak merubah sikapnya maka akan
dikeluarkan dan digantikan oleh siswa lain yang pas pemilihan tidak terpilih.
Kekompakan pun juga mereka perlihatkan ketika mereka semua
membunyikan alat mereka dan guyonan-guyonan pun juga mereka lontarkan
kepada sesame teman, melihat mereka semua sanang dan kompak pembimbing
pun semakin semangat untuk melatih mereka semua. Kekompakan itu adalah salah
satu bukti untuk pembimbing bahwasannya tanpa kekompakan semua tidak akan
menumbuhkan hasil yang sempurna.
Setelah sekian lama beralatih dari rumus dasar, akhirnya mereka
mendapatkan rumus baru yang mana rumus tersebut tanpa kreatifitas dari meraka
tidak akan berbunyi dengan baik. Disiplin juga dilakukannya karena jika mereka
tidak disiplin latihan semua tidak akan menjadi baik dan tidak akan ada hasil yang
memuskan, untuk selanjutnya di latihan ini harus bias menempatkan dimana
waktunya serius dan dimana waktunya main-main atau guyonan.
Hadroh itu beridentik dengan lagu yang bernuansa islami jadi disini untuk
vocal harus belajar lagu yang berbahasa arab, seperti qomarun, bismillah, mahalul
qiyam .

BAB V
ANALISIS DATA

3. Analisis Pelaksanaan Program Ekstrakulikuler Hadrah Di MIN GONTOR
Ponorogo.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di MIN
GONTOR, peneliti dapat menyimpulkan bahwa siswa yang berminat
mengikuti kegiatan ekstrakulikuler hadrah sangat banyak. Tetapi untuk
mengikuti kegitan ekstrakulikuler

tersebut

tidak

semua

siswa

bisa

mengikutinya dikarenakan siswa harus melalui tes seleksi terlebih dahulu,
fungsi dari diadakannya tes tersebut untuk mengetahui antara siswa yang
benar-benar minat dan yang hanya ingin ikut temannya saja. Karena siswa
yang benar-benar minat itu lebih gampang untuk diajarai dari pada siswa yang
hanya ikut-ikutan saja. Karena siswa yang antusias untuk ikut hadrah banyak,
maka diadakan seleksi agar siswa yang lulus seleksi tersebut benar-benar
menjadi grup yang bisa dilatih dengan maksimal.
Biarpun di sini banyak ekstrakulikuler tetapi untuk pelaksanaan
esktrakulikuler tersebut dibagi menjadi 2 yaitu esktrakulikuler wajib dan
ekstrakulikuler pilihan, untuk yang pilihan itu semua siswa harus memilih
ekstra yang diminati, tetapi untuk ekstrakulikuler yang wajib yaitu semua
siswa wajib mengikutinya tanpa terkecuali seperti pramuka, muhadoroh.
Keduanya itu dilakukan pada hari jumat untuk pramuka dan sabtu untuk
muhadoroh. Sedangkan untuk ekstra pilihan adalah seperti hadrah, tari, sepak
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bola dan lain sebagainnya, kegiatan ekstra yang pilihan dilaksanakan pada hari
kamis pukul 14.00 sampai dengan 15.30 WIB.
Untuk siswa yang mengikuti hadrah tersebut dimulai dari kelas 2 dan
untuk yang senior itu adalah kelas 4 sampai kelas 6, untuk kelas 2 tersebut
hanya untuk permulaan tetapi pada akhirnya akan ditampilkan ketika mereka
semua sudah kelas 4. Hal seperti ini adalah sebuah antisipasi untuk
meneruskan jenjang yang selanjutnya agar ekstrakulikuler hadrah tidak mati
setelah mereka lulus dari MI.
Pendidikan adalah segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi
pertumbuhan seseorang. Pendidikan adalah pengalaman belajar. Oleh karena
itu, pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai keseluruhan pengalaman
belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Pendidikan yang diartikan sempit
adalah pengaruh yang diupayakan dan direkayasa terhadap anak dan remaja
yang diserahkan kepadanya agar mereka mempunyai kemampuan yang
sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas
sosial mereka. 54 Karena sebuah pengalaman itu akan dapat mengubah sebuah
karakter menjadi lebih baik lagi. Tanpa pengalaman tidak akan mendapatkan
sebuah pelajaran yang mana pelajaran tersebut membawa kita kepada
sadarnya kesalahan atau kebenaran yang kita lakukan.
Pelaksanaan pendidikan karakter tidak hanya menuntun pada
pemerintah saja akan tetapi juga agama. Setiap agama yang hidup akan
mengajarkan karakter tiap-tiap individunya untuk berakhlak sesuai dengan
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karakter agama itu sendiri. Jadi untuk membentuk karakter yang baik itu tidak
hanya kegiatan yang diwajibkan oleh perintah tetapi juga bersangkutan dengan
kehidupan sehari-hari dan juga agama, karena agama itu sangatlah penting jika
bersangkutan dengan pembentukan karakter siswa untuk menjadi individu
yang lebih baik di mata Allah serta di mata manusia sendiri.
Di MIN Gontor ini tidak hanya formalnya saja yang bagus tetapi juga
ekstrakulikuler seluruh siswa. Di sini ada banyak ekstrakulikuler tersebut
dikarenakan jumlah siswa yang begitu membludak tidak seperti sekolahsekolah lain yang hanya sekitar 100 anak, tetapi untuk MI ini sangatlah
banyak peminatnya sehingga siswanya sekitar kurang lebih 400 anak. Tidak
hanya itu untuk gurunya pun juga lumayan banyak sekitar 50 orang itupun
belum termasuk guru ekstrakulikuler.
Di sini untuk guru formal sangatlah ketat karena tidak sembarang guru
yang diambil untuk mengajari siswa untuk belajar, tetapi butuh dilakukan tes
terlebih dahulu dan setelah tes untuk guru akan dipilih yang sesuai dengan
ketentuan dan kriteria dari MIN tersebut. Beda lagi dengan guru yang
memegang kegiatan ekstrakulikuler, guru tersebut tidak perlu menggunakan
tes dan lain sebagainya karena tidak semua guru bisa mengajari
ekstrakulikuler yang disediakan di MI tersebut, semisal ekstrakulikuler hadrah
untuk pelatih pun diambilnya dengan melihat skil yang dikuasai.
Semua siswa sangatlah antusias dalam mengikuti kegiatan ini tidak ada
sedikitpun rasa mengeluh atau malas mengikutinya, karena semua kegiatan
telah disediakan untuk merefres otak anak agar tidak terpaku pada otak kiri.

54

Para wali murid pun juga sangat setuju dengan adanya kegiatan
esktrakulikuler tersebut dikarenakan menambah jam kegiatan mereka agar
mereka tidak pulang dengan cepat dan tidak terpaku untuk keinginan bermain
hp di rumah. Begitupun kegiatan mereka akan habis dengan kegiatan belajar,
serta bermain dengan belajar seperti kegiatan ekstrakulikuler tersebut.

4. Analisis Penguatan Nilai-Nilai Karakter Siswa MIN GONTOR Ponorogo
Melalui Program Ekstrakulikuler Hadrah
Di sini untuk manfaat yang diperoleh setelah memilih kegiatan
ekstrakulikuler adalah sebuah karakter yang baik, tetapi di sini telah dijelaskan
dalam kehidupan sehari-hari sering kali menyamakan istilah karakter dengan
watak, sifat, ataupun kepribadian padalah jika diteliti lebih lanjut arti kata
karakter dengan watak ataupun sifat, tidaklah sama. 55 Karakter itu beridentik
dengan cara mereka bertutur kata dan lain sebagainya.
Ekstrakulikulerpun juga bisa untuk mengajarkan para siswa untuk
membuat karakter mereka menjadi baik. Di manapun apapun kegiatan yang
dilakukan jika guru berkehendak untuk membuat karakter siswa baik maka
semua akan bisa terwujud dengan alasan harus bersungguh-sungguh dalam
mengajarkannya.
Pada ekstrakulikuler hadrah sendiri menghasilkan karakter seperti:
1. Religius sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama
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lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karena untuk
kegiatan ekstrakulikuler hadrah ini berhubungan dengan karakter ini
karena pada kenyataannya hadrah itu sendiri adalah alat musik yang
bernuansa islami semua lagupun berbahasa arab, serta sholawat pun
juga mengajarkan kita untuk lebih dekat kepada Nabi Muhammad.
Karena makna hadrah dari segi bahasa diambil dari kalimat bahasa
Arab yakni hadhoro atau yuhdhiru atau hadhron atau hadhrotan yang
berarti kehadiran.56 Karena dengan kita menyanyikan lagu mahalul
qiyam sama dengan kita sedang menyambut Nabi yang berkunjung
untuk mendatangi dan mengabulkan doa bagi orang-orang yang
melakukan majlis kebaikan. tidak hanya itu untuk mengisi kegiatan
yang berbau islami juga bisa seperti acara walimatul ursy, aqiqoh,
pengajian dan lain sebagainya.
2. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan. Untuk menjadi karakter yang
disiplin tentu membutuhkan diri yang istiqomah seperti yang
dilakukan pada ekstrakulikuler hadrah ini jika tidak disiplin maka
suara yang diperolehpun tidak akan sesuai dengan rumus yang
ditentukan. Dan disiplin itupun seperti tidak berangkatnya salah satu
siswa yang mana apabila dia tidak ada maka tidak akan berbunyi
karena salah satu personil tidak masuk.
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19) Kreatif berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara
atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Di ekstrakulikuler
ini membutuhkan karakter yang kreatif untuk menambah bagus
variasi rumus dasar, dan juga harus pandai untuk mengaransement
lagu yang sudah dibawakan oleh grup lain. Bila tidak kreasi maka
suatu rumus yang ditulis dengan singkatan tidak akan paham
bagaimana bunyinya dan tidak akan bertambah bagus untuk
selanjutnya.
Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa
yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong
royong,

berjiwa

patriotik,

berkembang

dinamis,

berorientasi

ilmu

pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa
kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter
berfungsi untuk:
1) Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik,
dan berperilaku baik.
2) Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur.
3) Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan
dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang
mencakup

keluarga,

satuan

pendidikan,

masyarakat

sipil,

masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.57
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Tujuannya sangat banyak sekali dan sebagian itu adalah yang
disebutkan di atas, demi menjadikan para siswa menjadi pribadi yang lebih
baik lagi. Dan menjadikan siswa yang lebih berprestasi untuk Indonesia.
Melihat karakter yang dapat diperoleh siswa maka para pelatihpun
harus membuat kesepakatan kepada siswa bagi siswa yang mengikuti
kegiatan esktarkulikuler hadrah harus merubah sikapnya dengan baik
apabila tidak maka dari pelatih akan mengeluarkannya, harus disiplin
terutama

dan

harus

benar-benar

berminat

mengikuti

kegiatan

ekstrakulikuler tersebut.
Sebelum kegiatan ekstrakulikuler dimulai untuk pelatih juga
membiasakan untuk memulai dengan hidiyah fatihah yang ditujukan
kepada Nabi Muhammad SAW agar pelajaran untuk ekstrakulikuler itu
mendapatkan syafaat dan barokah dari Nabi Muhammad SAW. Di ekstra
ini juga mengajarkan kekompakan serta persaudaraan yang sangat kuat,
tanpa kekompakan tak akan padu untuk irama musiknya dan untuk
persaudraan mereka lebih merasa nyaman untuk bersama dengan teman
sesama anak hadrahnya karena mereka yang sudah sama-sama diajarkan
berperilaku sopan dan berpemikiran satu.
Manfaat kegiatan ekstrakulikuler sangatlah berperan penting untuk
membekali siswa dengan ilmu dan keterampilan yang memadai, agar kelak
bisa terjun di masyarakat, masyarakat tersebut tidak hanya membutuhkan
ilmu yang dari pelajaran formal saja tetapi juga butuh pelajaran yang dari
ekstra yang mana kegiatan tersebut langsung dapat dipraktekkan untuk
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masyarakat agar mempunyai kerajinan yang dapat menghasilkan ekonomi
masyarakat.
Untuk para pelatih juga tidak segan untuk mencarikan badal
pengganti apabila pelatih tidak bisa datang untuk mengisi ekstrakulikuler
tersebut, para siswa juga tetap semangat biarpun pelatih digantikan dengan
badal yang lain.
Untuk kegiatan ekstrakulikuler tersebut apabila akan ada acara
perpisahan atau yang lainnya maka untuk latihan ditambah hari, yang
awalnya hanya 1 kali pertemuan tapi untuk memper lancar dan untuk
memperbaiki yang lainnya maka dari pelatih biasanya menginginkan 4 kali
pertemuan dalam sepekan yang mana penambahan hari tidak mengganggu
kegiatan lainnya.
Disinilah salah satu karakter yang bisa ditunjukan para siswa
apabila ditampilkan di panggung yaitu jiwa yang berani tidak demam
panggung atau nama lainnya grogi, setiap ekstrakulikuler pasti diberikan
jatah sendiri untuk mempertujukkan hasil latihannya selama kurang lebih
1 tahun ini.
Para guru sangatlah senang melihat para siswa bisa berpenampilan
dengan baik seakan-akan menunjukan sebuah prestasi yang semakin hari
akan semakin bertambah untuk menjadi yang terbaik.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan BAB I sampai BAB V di atas, maka
penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan program ekstrakulikuler hadrah di MIN Gontor Ponorogo
berupa membuat jadwal kegiatan pelaksanaan ekstrakulikuler yang sesuai
dengan agenda yang ditentukan, membedakan antara ektrakulikuler
pilihan dan ekstrakulikuler yang wajib. Memanfaatkan waktu sebaikbaiknya agar pelaksanaan ekstrakulikuler hadrah dapat berjalan dengan
lancar dan dapat menampilkan sebuah pertunjukan yang sangat baik.
2. Penguatan nilai-nilai karakter siswa MIN GONTOR Ponorogo melalui
program ekstrakulikuler hadrah ini dilihat dari konsistennya pelatih untuk
mengajari para siswa yang mana bisa mengasilkan sebuah karakter seperti
disiplin, kreatif, dan religius. Serta menjadikan siswa perperilaku baik dan
bisa

menyatukan

kekompakan

satu

dengan

yang

lainnya.

Kekeluargaanpun juga saling terjalin, semua siswa akan semakin mengerti
manfaat dan kegunaan esktrakulikuler tersebut.

B. Saran
1. Untuk siswa yang sudah mengikuti ekstrakulikuler hadrah supaya tidak
merasa paling bisa dan merasa sombong dan harus selalu disiplin untuk
menjalani kegiatan ekstrakulikuler tersebut.
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2. Ketika pelatih tidak dapat hadir maka pelatih diharapkan mencarikan badal
dari pelatih lain agar kegiatan ekstrakulikuler hadrah dapat tetap
berlangsung dengan lancar dan siswapun tetap semangat menjalani
kegiatan tersebut.
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