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ABSTRAK 

 

Yogaswitari, Vegita. 2019. Upaya Madrasah dalam Membentuk Karakter 

Kejujuran dan Tanggung Jawab Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan 

Dolopo Tahun Pelajaran 2018/2019. Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Muhammad Ali, M.Pd. 

Kata Kunci: Upaya Madrasah, Karakter Kejujuran dan Tanggung Jawab 

 

Pada hakikatnya, karakter adalah kecenderungan hati (sikap, attitude) 

dalam mereaksi sesuatu serta bentuk perilakunya (behavior). Pendidikan karakter 

secara sederhana dapat dimaknai sebagai pendidikan yang menjadikan karakter 

sebagai bagian yang mewarnai proses pendidikan. Fenomena yang dijumpai di 

MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo yaitu, tipisnya nilai kejujuran ditunjukkan 

masih ada peserta didik yang berbohong ketika ditanya oleh gurunya, menyontek 

pada saat ulangan, membuat berbagai alasan keluar masuk kelas, sampai membuat 

alasan saat tidak mengerjakan PR. Selain itu, terlihat juga kurang adanya 

tanggung jawab siswa untuk melaksanakan piket kelas maupun menjaga 

kebersihan lingkungan sekolah. Mengingat pentingnya karakter dalam 

membentuk Sumber Daya Manusia yang kuat, maka perlunya pendidikan karakter 

yang dilakukan dengan tepat. Dapat dikatakan pendidikan karakter tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menyertai 

semua aspek kehidupan termasuk di lembaga pendidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kondisi karakter siswa (2) 

mengetahui upaya madrasah dalam membentuk karakter kejujuran dan tanggung 

jawab siswa. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan 

kualitatif dengan menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, waka 

kesiswaan, guru, dan siswa. Dalam pengecekan keabsahan data menggunakan 

teknik Triangulasi. 

Dari hasil penelitian, setelah melakukan pengumpulan data dan analisis 

dapat disimpilkan: (1) Karakter kejujuran siswa di MA Miftahul Ulum masih 

menyentuh pada tingkat pengenalan norma atau nilai-nilai, pengetahuan antara 

benar dan salah. Namun, dalam tindakan nyata belum dapat menerapkan 

pengetahuan tersebut dalam seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari. Karakter 

tanggung jawab siswa di MA Miftahul Ulum terkait jadwal piket membersihkan 

kelas dan pengumpulan tugas belum tertib dilaksanakan, siswa masih perlu 

peringatan dari guru agar melaksanakan tugas tersebut. (2) Upaya madrasah dalam 

membentuk karakter siswa melalui program keagamaan yang secara rutin 

dilaksanakan yaitu, sholat dhuha berjamaah, baca tulis Al-Quran disertai hafalan, 

sholat dhuhur berjamaah, sholat Jum’at bersama, muhadhoroh dan tahlil yang 

dilaksanakan setiap tanggal 10. Mengadakan kerjasama dengan wali murid 

melalui pertemuan wali murid dan kegiatan pondok ramadhan. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses internalisasi kultur ke dalam 

individu dan masyarakat sehingga menjadi beradab. Pendidikan bukan 

sarana transfer ilmu pengetahuan saja, namun sebagai sarana proses 

pengkulturan dan penyaluran nilai (enkulturasi dan sosialisasi).
1
 

Barangkali, tidak ada yang menolak arti dan makna penting pendidikan. 

Sebab, pendidikan menjadi media yang terbukti paling efektif dalam 

mewujudkan berbagai tujuan, termasuk tujuan mencetak manusia-manusia 

yang memiliki karakter.
2
 

Pada hakikatnya, karakter adalah kecenderungan hati (sikap, 

attitude) dalam mereaksi sesuatu serta bentuk perilakunya (behavior). 

Kecenderungan hati (sikap, attitude) yang ditindaklanjuti oleh perbuatan 

(behavior) itulah yang disebut karakter. Dalam bahasa agama, karakter itu 

pada hakikatnya adalah akhlak, karakter baik disebut akhlak al-karimah, 

sedangkan karakter buruk disebut akhlak al-madzmumah.
3
 

Pendidikan karakter secara sederhana dapat dimaknai sebagai 

pendidikan yang menjadikan karakter sebagai bagian yang mewarnai 

proses pendidikan. Karakter itu sendiri merupakan nilai-nilai yang 

                                                           
1
 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensial 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 69.  
2
 Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 44. 

3
 Asep Zaenal Ausop, Islamic Character Building Membangun Insan Kamil, Cendekia 
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melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, 

hukum/konstitusi, adat istiadat dan estetika. Pendidikan karakter 

merupakan upaya terencana yang menjadikan peserta didik mengenal, 

peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku 

insan kamil, dengan demikian pendidikan karakter merupakan suatu 

sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada peserta didik yang 

meliputi komponen (knowledge), kesadaran atau kemauan, dan tindakan 

untuk Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.
4
 

Beberapa nilai karakter, yaitu: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, 

(4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) 

rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) 

menghargai prestasi, (13) bersahabat, (14) cinta damai, (15) gemar 

membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung 

jawab. Nilai-nilai karakter tersebut bersifat fleksibel serta bisa diubah atau 

dibentuk. Karakter manusia suatu saat bisa baik tetapi pada saat yang lain 

bisa menjadi jahat. Perubahan ini tergantung bagaimana proses interaksi 

antara potensi dan sifat alami yang dimiliki manusia dengan kondisi 

lingkungannya, sosial budaya, pendidikan, dan alam. Maka dari itu, nilai-

nilai karakter perlu ditanamkan sejak dini.
5
 

                                                           
4
 Misrawati, Peranan Guru BK dalam Membentuk Karakter Siswa Melalui Layanan BK 

Kelompok. E Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran Volume 1 No.2 Tahun 2017, 

67. 
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 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 
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Terdapat dua nilai karakter yang ditekankan dalam penelitian ini, 

yaitu nilai karakter kejujuran dan karakter tanggung jawab. Hal tersebut 

dikarenakan melihat generasi saat ini memiliki kepribadian yang 

mencerminkan akhlak yang kurang baik. Nilai kejujuran serta tanggung 

jawab peserta didik juga mulai menipis. 

Pada tanggal 9 Oktober 2018 penulis menjumpai bahwa siswa 

siswi MA Miftahul Ulum mempunyai karakter kejujuran dan tanggung 

jawab yang baik. Hal tersebut dibuktikan pada saat mereka diberikan tugas 

untuk mengabsen temannya yang tidak mengikuti kegiatan keagamaan, 

mereka ditugaskan untuk menuliskan siapa saja yang tidak mengikuti 

kegiatan tersebut. Dengan jujur dan tanggung jawab mereka melaksanakan 

tugas tersebut, walaupun mereka harus menulis nama teman mereka 

sendiri. Selain itu, saat siswa diberikan tugas lain diluar tugas pelajaran 

mereka selalu melaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
6
 

Mengingat pentingnya karakter dalam membentuk Sumber Daya 

Manusia yang kuat, maka perlunya pendidikan karakter yang dilakukan 

dengan tepat. Dapat dikatakan pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menyertai 

semua aspek kehidupan termasuk di lembaga pendidikan. Idealnya 

pembentukan karakter diintegrasikan ke seluruh aspek kehidupan sekolah. 

Lembaga pendidikan, khususnya sekoah dipandang sebagai tempat yang 

srategis untuk membentuk karakter siswa. 
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik 

mengkaji terkait pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, peneliti 

mengambil judul “Pembentukan Karakter Kejujuran dan Tanggung Jawab 

Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo Tahun Pelajaran 

2018/2019”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dengan melihat luasnya cakupan dan pembahasan tentang 

pendidikan karakter dan terbatasnya teori dan metodologi, maka penelitian 

ini memfokuskan pada pembentukan karakter kejujuran dan tanggung 

jawab siswa di MA di Miftahul Ulum Kradinan Dolopo. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berpijak dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakter siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana upaya madrasah dalam pembentukan karakter kejujuran dan 

tanggung jawab siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo Tahun 

Pelajaran 2018/2019? 

 

 

 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berpijak dari rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui karakter siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui upaya madrasah dalam membentuk karakter kejujuran dan 

tanggung jawab siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo Tahun 

Pelajaran 2018/2019. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan 

mengembangkan teori dalam pembentukan karakter kejujuran dan 

tanggung jawab siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Lembaga IAIN dan Lembaga Madrasah Aliyah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan program 

pendidikan yang lebih baik, berkualitas secara intelektual serta 

berakhlak mulia. 

 

 



 

 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi seluruh 

dalam melaksanakan tugasnya membentuk karakter kejujuran dan 

tanggung jawab siswa agar dapat mewujudkan dirinya sebagai 

manusia seutuhnya serta mencapai kebahagiaan dunia akhirat. 

c. Bagi peneliti 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang upaya 

membentuk karakter kejujuran dan tanggung jawab kepada siswa. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima 

bab, yaitu masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan 

pola pemikiran dari isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari: 

Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. 

 

 

 



 

 

BAB II : TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU 

KAJIAN TEORI 

Dalam bab ini berisi telaah hasil penelitian terdahulu dan atau 

kajian teori yang berfungsi untuk membaca fenomena-fenomena 

yang disajikan dalam bab tiga. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi penjelasan pendekatan dan jenis penelitian, 

data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis 

data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian. 

 

BAB IV : TEMUAN PENELITIAN 

 Dalam bab ini dijelaskan mengenai deskripsi data umum dan 

deskripsi data khusus. 

BAB V : PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang Upaya Sekolah Dalam Membentuk 

Karakter Kejujuran dan Tanggung Jawab di MA Miftahul Ulum 

Kradinan Dolopo. 

BAB VI : PENUTUP 

Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Bab 

ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam 

mengambil intisari skripsi ini. 

 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Sejauh ini penulis telah melakukan kajian terhadap beberapa karya 

ilmiah atau skripsi yang sudah ada dan penulis menentukan beberapa 

beberapa tulisan yang hampir sama dengan yang akan penulis teliti yaitu 

Pembentukan Karakter Kejujuran dan Tanggung Jawab Siswa, adapun 

karya ilmiah atau skripsi yang penulis jumpai antara lain: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Indah Retno, Jurusan Tarbiyah, Program 

Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAIN Ponorogo tahun 

2016, yang berjudul “Peran Guru Dalam Membentuk Karakter 

Disiplin Siswa Kelas IV dan V di SDN Ngujung 2 Maospati 

Magetan”.  Hasil dari penelitian ini adalah peran guru sebagai 

pembimbing dalam membentuk karakter disiplin siswa kelas IV dan V 

memberi bimbingan dengan bentuk persuasif, peran guru sebagai 

penasihat dalam membentuk karakter disiplin siswa kelas IV dan V 

memberikan contoh yang baik bagi siswa dan memberikan nasehat 

yang selalu dihubungkan dengan agama dan moral, dan peran guru 

sebagai pengawas dalam membentuk karakter disiplin siswa kelas IV 

dan V selalu melakukan pengamatan serta penilaian pada siswa. 



 

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Tri Aulia Rahmawati, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan 

judul “Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Membentuk 

Karakter Siswa di MTS Negeri Yogyakarta II”. Hasil dari penelitian 

ini adalah mengetahui bentuk-bentuk kegiatan guru BK dengan 

kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti: Membaca Al-Qur’an, 

Menghafal Asmaul Khusna, Shalat Dhuha Berjama’ah dan Setiap Pagi 

Hari Bersalaman/ Berjabat Tangan Antara Guru dan Siswa yang baru 

datang dalam membentuk karakter siswa ini dengan melalui 

bimbingan individu dan bimbingan kelompok. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Eko Ardiyanti, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorgo tahun 2017 dengan judul “Upaya Kepala 

Sekolah Dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Siswa di SD 

Negeri Menggare Slahun Ponorogo Tahun Ajaran 2016/2017”. Hasil 

dari penelitian menunjukkan bahwa upaya kepala sekolah sebagai 

Leader adalah memimpin kegiatan upacara bendera, serta 

melaksanakan program bersama guru. Kepala sekolah sebagai 

Educator adalah program pembelajaran menggunakan kurikulum K13 

yang didalamnya berbasis pendidikan karakter. Kepala sekolah 

sebagai Supervisor mengadakan rapat tri wulan dan melakukan 

pengawasan bersama TIM UPTD dalam proses KBM. Kepala sekolah 

menggunakan pendekatan sistem among dan Guru menggunakan 

pendekatan intelektualistik. Faktor pendukung, dukungan positif dari 



 

 

guru, orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat. Faktor 

penghambat antara lain kurangnya dukungan dari sebagian orang tua 

siswa dan dari sebagian guru, kurang aktif dalam menerapkan 

pembiasaan bersama siswa. 

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

sekarang adalah penelitian terdahulu sebagaimana yang dijelaskan di atas 

mendeskripsikan tentang peran guru, upaya guru bimbingan konseling, 

dan upaya kepala sekolah dalam membentuk karakter siswa. Dengan kata 

lain pada penelitian terdahulu masih bersifat global dalam membentuk 

karakter siswa. Sedangkan penelitian pada skripsi ini lebih berfokus pada 

pembentukan karakter kejujuran dan tanggung jawab siswa di MA 

Miftahul Ulum Kradinan Dolopo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Upaya Madrasah 

a. Pengertian Upaya 

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai usaha kegiatan mengarahkan tenaga, pikiran 

untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, 

ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan 

mencari jalan keluar.7 Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami 

sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk 

                                                           
7
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250. 



 

 

mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan 

mengerahkan tenaga dan pikiran. 

b. Pengertian Madrasah 

Madrasah berasal dari akar kata darrasa, yaitu belajar, 

sedangkan madrasah berarti tempat belajar atau sekolah formal. 

Madrasah menurut orang awam adalah lembaga pendidikan tingkat 

dasar dan menengah yang mengajarkan agama Islam saja, 

perpaduan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, maupun ilmu 

berbasis ajaran Islam.8 

Madrasah Indonesia sepenuhnya merupakan usaha 

penyesuaian atas tradisi persekolahan yang dikembangkan oleh 

pemerintahan Hindia Belanda. Dengan struktur dan mekanisme 

yang hampir sama, dan sekilas madrasah merupakan bentuk lain 

dari sekolah dengan muatan dan corak keislaman.
9
 

Seiring perkembangan pendidikan, Madrasah senantiasa 

meningkatkan kualitas dengan memiliki keunggulan dan 

memadukan pengajaran pendidikan, serta moralitas luhur. 

Pengajaran bahasa asing (ArabInggris), ilmu umum dan agama 

yang dikaji dan dikembangkan secara inovatif.
10
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 Abudin Nata, Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya, (Jakarta: 

Rajawali Press, 20-21), h.204. 
9
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10

 Nanang Fathurrohman, Pendidikan Madrasah Berbasis Enterpreneuship, (Depok, 

Lentera Hati: Pustaka, 2012), 37-39. 



 

 

2. Peran dan Fungsi Madrasah 

Latar belakang kehadiran Madrasah sebagai lembaga 

pendidikan Islam antara lain. Pertama, sebagai manifestasi dan 

realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. Kedua, sebagai usaha 

penyempurnaan terhadap sistem pesantren di mana lulusannya kelak 

mendapat kesempatan yang sama dengan sekolah pada umumnya dan 

mendapat pengakuan dari masyarakat. Ketiga, upaya menjembatani 

sistem pendidikan tradisional yang selama ini dilakukan oleh 

pesantren dengan sistem pendidikan modern.
11

 

Tuntutan masyarakat tersebut telah dijawab oleh madrasah 

dengan melakukan upaya modernisasi dalam segala hal. Madrasah 

mulai membenahi diri dengan melakukan perubahan-perubahan di sisi 

profesionalisme, manajemen, fasilitas maupun struktur kurikulum. 

Respon terhadap segala perubahan dilakukan sesuai tuntutan zaman, 

mulai dari muatan pelajaran, profesionalisme pengajar, manajemen 

modern, sehingga tugas madrasah yang semula hanya mementingkan 

tujuan ukhrawi semakin didekatkan kehidupan real duniawi. Idealisme 

inilah yang menjadi tuntutan masyarakat modern saat ini, di samping 

tugas utamanya menyiapkan anak didik yang beriman. 

Sementara tugas lembaga madrasah sebagai lembaga 

pendidikan menurut an Nahlawi adalah sebagai berikut
12

: 
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 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan 

Kerangka Operasionalnya (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 305. 
12

 Ibid., 307. 



 

 

a. Merealisasikan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan 

pendidikan agar anak didik taat beribadah, mentauhidkan Allah 

dan tunduk atas perintahNya. 

b. Memelihara fitrah anak didik agar tidak menyimpang dari tujuan 

penciptaan manusia. 

c. Sebagai wadah sosialisasi dalam peradaban Islami dengan cara 

mengintegrasikan ilmu alam dan sosial dengan landasan ilmu-ilmu 

agama sehingga mereka dapat bersaing dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

d. Membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh negatif dan 

subyektif. 

e. Memberikan wawasan nilai dan moral sehingga anak didik 

memiliki kepribadian yang kuat di tengah perkembangan zaman 

yang semakin mengalami krisis nilai.
13

 

Dari tugas di atas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam 

memiliki peran ganda yakni berfungsi sebagai pewarisan budaya 

(agent of coservative) berperan sebagai pewaris budaya melalui 

pendidikan sistem nilai dan kepercayaan, pengetahuan dan norma-

norma serta adat kebiasaan dan berbagai perilaku tradisional yang 

telah mmebudaya pada satu generasi ke generasi berikutnya. Di lain 

pihak madrsah juga berperan sebagai agent of change yaitu upaya 

untuk membuang unsur budaya lama yang dipandang tidak cocok dan 

                                                           
 



 

 

perlunya memasukkan unsur budaya baru. Intinya madrasah 

merupakan tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang telah 

membudaya.
14

 

 

3. Peran Sekolah/Madrasah dalam Pembentukan Karakter 

Strategi untuk menjadi sekolah berkarakter ini dapat dirangkum 

sebagai keterlibatan staf, keterlibatan siswa, dan keterlibatan orang tua. 

Semuanya itu merupakan tiga kelompok yang partisipasinya bersifat 

krusial bagi keberhasilan inisiatif pendidikan karakter sebuah 

sekolah.
15

 

Prioritas kepala sekolah biasanya merupakan prioritas staf. 

Kami telah mendapati bahwa ketik kepala sekolah atau perwakilan 

kepala sekolah yang ditentukan menghadiri workshop pendidikan 

karakter paling tidak bagian dari institusi kami sebagai anggota tim 

sekolah, terdapat kesempatan lebih baik bahwa pendidikan karakter 

akan diimplementasikan dalam sekolah tersebut. Selain itu, sangat 

direkomendasikan untuk seluruh personel sekolah menghadiri 

pertemuan pengantar mengenai pendidikan karakter karena semuanya 

adalah anggota yang penting dalam komunitas sekolah. Semua 
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memiliki bagian untuk dimainkan dalam memdelkan karakter yang 

baik.
16

 

Berikut terdapat 20 komponen umum dalam pendidikan 

karakter yang berkualitas
17

: 

a. Kepemimpinan/dukungan adinistratif termasuk idealnya kordinator 

pendidikan karakter. 

b. Keterlibatan staf yang kuat. 

c. Keterlibatan siswa yang kuat. 

d. Keterlibatan orang tua yang kuat. 

e. Tonggak (kredo/pernyataan) sekolah dan motto yang menekan 

karakter. 

f. Pemakaian bahasa karakter dalam interaksi setiap hari. 

g. Perangkat kebaikan sasaran yang disetujui mencakup kebaikan 

interpersonal dan berhubungan denan pekerjaan. 

h. Perencanaan di seluruh sekolah untuk mendorong dan mengajar 

sasaran kebaikan. 

i. Contoh perilaku yang dihasilkan staf dalam hal “tampak” dan 

“bunyi” kebaikan pada usia dan lingkungan sekolah yang berbeda. 

j. Penekanan tanggung jawab seluruh sekolah dan siswa untuk 

memodelkan kebaikan ini. 

k. Integrasi kebaikan yang berkesinambungan ke dalam intruksi di 

seluruh kurikulum. 
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l. Pemakaian kurikulum pendidikan karakter yang dipublikasi. 

m. Pendekatan terhadap disiplin yang mengajarkan kebaikan dan 

menghargai karakter yang baik. 

n. Usaha di seluruh sekolah untuk mengembangkan komnitas peduli 

guna mencegah kenakalan di antara anak/teman sebaya. 

o. Lingkungan yang kaya karakter visual. 

p. Mempekerjakan staf yang memiliki karakter baik dan berkomitmen 

memodelkan dan mengajarkan karakter. 

q. Pengembangan staf dalam keahlian dan strategi pendidikan 

karakter dan akuntabilitas untuk menggunakannya. 

r. Waktu yang dijadwalkan untuk perencanaan, pembagian, dan 

refleksi para staf atas program karakter yang bersangkutan serta 

kebudayaan moral dan intelektual sekolah. 

s. Paling tidak dukungan finansial yang rendah hati. 

t. Perencanaan untuk penilaian dampak program yang 

berkesinambungan. 

 

4. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Menurut Hermawan Kertajaya dalam Furqon Hidayatullah, 

karakter adalah “ciri khas” yang dimiliki oleh suatu benda atau 

individu. Ciri khas tersebut adalah “asli” dan mengakar pada 

kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan “mesin” 



 

 

yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, 

dan merespon sesuatu.
18

 

Menurut Thomas Lickona dalam Agus Wibowo, karakter 

merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara 

bermoral. Sifat alami itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata 

melalui tingkah laku yang baik, jujur, tanggung jawab, 

menghormati orang lain, dan karakter mulia lainnya. Hal itu senada 

dengan yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa karakter itu erat 

kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang terus menerus 

dilakukan. Lebih jauh, Lickona menetapkan tiga hal dalam 

mendidik karakter yaitu dengan knowing, loving, and acting the 

good. Menurutnya keberhasilan pendidikan karakter dimulai 

dengan pemahaman karakter yang baik, mencintainya, dan 

pelaksanaannya atau peneladanan atas karakter baik itu.
19

 

Dari berbagai pengertian karakter di atas, maka karakter 

dapat disimpulkan sebagai nilai dasar membangun pribadi 

seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas (penurunan 

sifat genetik) maupun pengaruh lingkungan yang membedakannya 

dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilaku 

dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Pengertian Pendidikan Karakter 
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Dalam pengertian yang sederhana pendidikan karakter 

adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh 

kepada karakter siswa yang diajarnya. Menurut Winton dalam 

Muchlas Samani, pendidikan karakter adalah upaya sadar dan 

sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai 

kepada siswanya. Pendidikan karakter telah menjadi sebuah 

pergerakan pendidikan yang mendukung pengembangan 

emosional, dan pengembangan baik oleh sekolah maupun 

pemerintah untuk membantu siswa mengembangkan inti pokok 

dari nilai-nilai etik dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, 

kejujuran, keuletan dan ketabahan, tanggung jawab, menghargai 

diri sendiri dan orang lain.
20

 

Dijelaskan oleh Akhmad Muhaimin Azzet, pendidikan 

karakter adalah upaya yang harus dirancang dan dilakukan secara 

sistematis dalam rangka memberikan bantuan kepada anak didik 

untuk memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, bangsa dan negara.
21

 

Jadi, pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan 

kepada siswa untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter 

dalam dimensi hati, pikiran, raga, serta rasa, dan karsa. Pendidikan 
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karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan 

baik-buruk, memelihara yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

 

5. Aspek-Aspek Pendidikan Karakter di Sekolah 

Beberapa aspek yang semestinya diperhatikan dalam 

pendidikan karakter di lingkungan sekolah ataupun madrasah, yaitu (1) 

pembenahan kurikulum sekolah; (2) memperbaiki kompetensi, kinerja, 

dan karakter guru/kepala sekolah; (3) pengintegrasian dalam budaya 

sekolah. 

a. Pembenahan Kurikulum Sekolah 

Pembenahan kurikulum tidak dimaksudkan untuk membuat 

kurikulum baru, tetapi hanya sekedar memperbaiki atau 

melengkapi kekurangan-kekurangan yang saat ini terdapat pada 

kurikulum sekolah. Ringkasnya, pembenahan kurikulum tidak lain 

adalah pengembangan kurikulum sekolah yang sudah ada agar 

dapat sesuai karakteristik pendidikan karakter.
22

 

Pengembangan kurikulum pendidikan karakter pada 

prinsipnya tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi 

integrasi ke dalam mata-mata pelajaran, pengembangan diri, dan 
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budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan pemangku kebijakan 

pendidikan di sekolah hendaknya dapat mengintegrasikan nilai-

nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ke dalam 

kurikulum sekolah, silabus dan rencana program pembelajaran 

 

Tabel 1.1 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM 

KURIKULUM SEKOLAH 

N

o. 

Implementasi 

Pendidikan 

Karakter 

Bentuk Pelaksanaan Kegiatan 

1. Integrasi dalam 

mata pelajaran 

yang ada 

Mengembangkan silabus dan RPP pada 

kompetensi yang telah ada sesuai dengan 

nilai yang akan diterapkan 

2. Mata pelajaran 

dalam muatan 

lokal (mulok) 

Ditetapkan oleh sekolah/daerah. 

Kompetensi dikembangkan oleh 

sekolah/daerah. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Kegiatan 

pengembangan 

diri 

Pembudayaan dan pembiasaan, berupa: 

pengkondisian, kegiatan rutin, kegiatan 

spontanitas, keteladanan, dan kegiatan 

terprogram. 

Ektrakurikuler, seperti Pramuka, PMR, 

kantin kejujuran, UKS, KIR, olahraga dan 

seni, OSIS, dan sebagainya. 

Bimbingan konseling, yaitu pemberian 

layanan bagi anak yang mengalami 

masalah.
23

 

 

b. Memperbaiki Kompetensi, Kinerja, dan Karakter 

Guru/Kepala Sekolah 

Seorang guru harus memiliki empat kompetensi dasar yaitu, 

kompetensi pedagogik (pemahaman sifat anak didi, metodologi 

mengajar, dan sistem evaluasi yang tepat), kepribadian (jati diri 

seorang guru sebagai pribadi yang baik, tanggung jawab, terbuka, 
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dan terus mau belajaruntuk maju), sosial (kemapuan 

berkomunikasi, bergaul, kerjasama, dan memberi kepada orang 

lain), dan profesional (keahlian dalam bidangnya).
24

 

Kaitannya dengan pendidikan karakter sekurang-kurangnya 

ada tujuh fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai pendidik, manajer 

sekolah, administrator, supervisor, leader, inovator, dan 

motivator.
25

 

Selain hal-hal diatas yang juga penting dimiliki seorang 

guru yaitu keikhlasannya menerima kritik dan daran. Niat seorang 

guru dan kepala sekolah “asal memenuhi tugas” hendaklah 

diperbaiki karena dapat menghambat kemajuan pendidikan karakter 

di sekolah.
26

 

c. Pengintegrasian dalam Budaya Sekolah 

Karakter peserta didik dapat dibentuk melalui budaya 

sekolah yang kondusif. Budaya sekolah yang kondusif adalah 

keselurhan latar fisik lingkungan, suasana, rasa, sifat, dan iklim 

sekolah yang secara produktif mampu memberikan pengalaman 

baik bagi tumbuh kembangnya karakter peserta didik yang 

diharapkan.
27
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6. Faktor-Faktor Pembentukan Karakter 

Dalam Masnur Muslich dijelaskan bahwa karakter merupakan 

kualitas moral dan mental seseorang yang pembentukannya 

dipengaruhi oleh faktor bawaan (fitrah, nature) dan lingkungan 

(sosialisasi pendidikan, nurture). Potensi karakter yang baik dimiliki 

manusia sebelum dilahirkan, tetapi potensi-potensi tersebut harus 

dibina melalui sosialisasi dan pendidikan sejak usia dini.
28

 

Karakter tidak berbentuk begitu saja, tetapi terbentuk melalui 

beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: faktor biologis dan faktor 

lingkungan.
29

 

a. Faktor Biologis 

Faktor biologi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

orang itu sendiri. Faktor ini berasal dari keturunan atau bawaan 

yang dibawa sejak lahir dan pengaruh keturunan dari salah satu 

sifat yang dimiliki salah satu dari keduanya. 

b. Faktor Lingkungan 

Di samping fakto-faktor hereditas (faktor endogin) yang 

relatif konstan sifatnya, milieu yang terdiri antara lain atas 

lingkungan hidup, pendidikan, kondisi dan situasi hidup dan 

kondisi masyarakat (semuanya merupakan faktor eksogin) 

semuanya berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter. 
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Termasuk di dalamnya adat istisadat peraturan yang 

berlaku dan bahasa yang digerakkan. Sejak anak dilahirkan sudah 

mulai bergaul dengan orang di sekitarnya. Pertama dengan 

keluarga. Keluarga mempunyai posisi terdepan dalam memberikan 

pengaruh terhadap pembentukan karakter anak. Keluarga adalah 

lingkungan pertama yang membina dan mengembangkan pribadi 

anak. Pembinaan karakter dapat dilakukan melalui pembiasaan dan 

contoh yang nyata. 

7. Nilai-Nilai Karakter 

Rutland mengemukakan bahwa karakter berasal dari akar kata 

bahasa Latin yang berarti “dipahat”. Sebuah kehidupan, seperti sebuah 

blok granit yang dengan hati-hati dipahat ataupun dipukul secara 

sembarangan yang pada akhirnya akan menjadi sebuah mahakarya atau 

puing-puing yang rusak. Karakter, gabungan dari kebajikan dan nilai-

nilai yang dipahat di dalam batu hidup tersebut, akan menyatakan nilai 

yang sebenarnya.
30

 

Di dalam pendidikan karakter terdapat 18 nilai-nilai pendidikan 

karakter, yaitu: 
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Tabel 1.2 

No. Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya yang 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 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 Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya/ 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugas. 

8. Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih 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, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tiinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

 

 

 



 

 

Lanjutan Tabel 1.2 

 

No. Nilai Deskripsi 

12. Menghargai 

Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13. Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senangberbicara, bergaul, dan bekerja sama 

dengan orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadirannya. 

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 

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 dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
31

 

 

8. Aspek Karakter 

a. Pengetahuan Moral 

Terdapat banyak jenis pengetahuan moral yang berbeda 

yang perlu kita ambil seiring kita berhubungan dengan perubahan 
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moral kehidupan. Keenam aspek berikut ini merupakan aspek yang 

menonjol sebagai tujuan pendidikan karakter yang diinginkan.
32

 

1) Kesadaran Moral 

Kegagalan moral yang lazim di seluruh usia adalah 

kebutaan moral, kita semata-mata tidak melihat bahwa situasi 

yang dihadapi melibatkan permasalahan moral dan memerlukan 

penilaian moral. Perlu diketahui bahwa tanggung jawab moral 

mereka yang pertama adalah menggunakan pemikiran mereka 

untuk melihat situasi yang memerlukan penilaian moral. Aspek 

kedua dari kasadaran moral adalah memahami informasi dari 

permasalahan yang bersangkutan. 

2) Mengetahui Nilai Moral 

Nilai-nilai moral seperti menghargai kehidupan dan 

kemerdekaan, tanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, 

keadilan, toleransi, penghormatan, disiplin diri, integritas, 

kebaikan, belas kasihan, dan dorongan atau dukungan 

mendefiniskan seluruh cara menjadi pribadi yang baik. ketika 

digabung, seluruh nilai ini menjadi warisan moral yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Literasi 

etika memerlukan pengetahuan akan nilai-nilai ini. Mengetahui 

sebuah nilai juga berarti memahami bagaimana caranya 

menerapkan nilai dalam berbagai macam situasi. 
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3) Penentuan Perspektif 

Penentuan perspektif merupakan kemampuan untuk 

mengambil sudut pandang orang lain, melihat situasi bagaimana 

adanya, membayangkan bagaimana mereka akan berpikir, 

bereaksi, dan merasakan masalah yang ada. 

4) Pemikiran Moral 

Pemikiran moral melibatkan pemahaman apa yang 

dimaksud dengan moral dan mengapa harus aspek moral. 

5) Pengambilan Keputusan 

Mampu memikirkan cara sesorang bertindak melalui 

permasalahan permasalahan moral dengan cara ini merupakan 

pengambilan keputusan reflektif. 

6) Pengetahuan Pribadi 

Mengetahui diri sendiri merupakan jenis pengetahuan 

moral yang paling sulit diperoleh, namun hal ini perlu bagi 

pengembangan karakter. Menjadi orang yang bermoral 

memerlukan keahlian untuk mengulas kelakuan kita sendiri dan 

mengevaluasi perilaku kita tersebut secara kritis. 

b. Perasaan Moral 

Sisi emosional karakter telah amat diabaikan dalam 

pembahasan pendidikan moral, namun sisi inilah sangat penting. 

Hanya mengetahui apa yang benar bukan merupakan jaminan di 

dalam hal melakukan tindakan yang baik. Aspek-aspek berikut 



 

 

merupakan kehidupan emosional moral menjamin perhatian kita 

sebagaimana kita mencoba mendidik karakter yang baik. 

Aspek tersebut meliputi hati nurani, harga diri, empati, 

mencintai hal yang baik, kendali dan kerendahan hati. Semua ini 

membentuk sisi emosional diri moral kita. Perasaan tentang diri 

sendiri, orang lain, dan kebaikan itu sendiri bergabung dengan 

pengetahuan moral untuk membentuk sumber motivasi moral 

kita.
33

 

c. Tindakan Moral 

Tindakan moral untuk tingkatan yang besar merupakan 

hasil dari dua bagian karakter lainnya. Apabila orang-orang 

memiliki kualitas moral kecerdasan dan emosi maka mereka 

mungkin melakukan apa yang mereka ketahui dan mereka rasa 

benar. Untuk memahami yang menggerak-kan seseorang untuk 

melakukan tindakan moral kita perlu memperhatikan tiga aspek 

karakter lainnya yaitu: kompetensi, keinginan, dan kebiasaan.
34

 

1) Kompetensi 

Kompetensi moral memiliki kemampuan untuk 

mengubah penilaian dari perasan moral ke dalam tindakan moral 

yang efektif. 
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2) Keinginan  

Diperlukan untuk untuk menjaga emosi di bawah kendali 

pemikiran, untuk melihat dan berpikir melalui seluruh dimensi 

moral dalam suatu situasi. Untuk melaksanakan tugas sebelum 

memperoleh kesenangan, untuk menolak godaan, untuk 

menentang tekanan teman sebaya, dan melawan gelombang. 

3) Kebiasaan 

Dalam situasi yang besar, pelaksanaan tindakan moral 

memperoleh manfaat dari kebiasaan. 

Dalam pribadi dengan karakter yang baik, pengetahuan 

moral, dan tindakan moral secara umum bekerja sama untuk saling 

mendukung satu sama lain. Hal itu tidak selalu demikian, bahkan 

orang baik tidak terkecuali sering gagal dalam perbuatan moral 

mereka yang terbaik. Namun, sering kita mengembangkan 

karakter, proses seumur hidup, kehidupan moral yang kita jalani 

secara meningkat mengintegrasikan penilaian, perasaan, dan pola 

pelaksanaan perbuatan yang baik. 

 

9. Karakter Kejujuran 

Kejujuran dalam bahasa Arab disebut sebagai as-shidq atau 

yang diambil dari kata shadaqa. Menurut Ibnu Faris dalam Mu’jam 

Maqayis al-Lughah, kata shadaqa ini berasal dari huruf shad, dal, dan 



 

 

qaf yang maknanya menunjuk kepada kekuatan terhadap sesuatu baik 

itu perkataan atau yang lainnya.
35

 

Secara harfiah, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak 

curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus dimiliki setiap orang. 

Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus tercermin dalam 

perilaku sehari-hari.
36

 

Al-Qur’an memerintahkan manusia beriman untuk berlaku 

jujur. Dalam surat at-Taubah ayat 119, Allah swt. berfirman: 

اي  َٰٓ ه  يُّ
 
ِين َٰٓٱَٰٓأ ُنوا َََّٰٰٓٓلذ ُكونُوا ََّٰٰٓٓللذ َٰٓٱَٰٓتذُقوا َٰٓٱَٰٓء ام  ع ََٰٰٓٓو   ١١٩ََِٰٰٓٓدقِي َٰٓلصذ َٰٓٱَٰٓم 

Artinya: 

“Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan 

bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar.” 

Ayat ini memerintahkan kita untuk bertakwa dan bersama-sama 

orang benar (jujur). Kita diperintahkan untuk membangun “koalisi” 

kejujuran itu, oleh karena kejujuran merupakan sesuatu yang harus 

diperjuangkan. Manfaat positif yang diperoleh dari “koalisi” adalah 

kita terjaga dari sifat bohong.
37
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10. Indikator Karakter Kejujuran 

Karakter kejujuran memiliki beberapa indikator pencapaian 

pembelajaran sebagai berikut
38

: 

a. Membuat laporan hasil percobaan sesuai dengan data yang 

diperoleh. 

b. Tidak pernah menyontek saat ulangan. 

c. Tidak pernah berbohong dalam berbicara. 

d. Mengakui kesalahan. 

e. Terbuka dalam memberi  penilaian kepada peserta didik. 

Sedangkan menurut Mohamad Mustari, murid-murid berbuat 

jujur di sekolah apabila
39

: 

a. Menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. 

b. Bersedia mengakui kesalahan, kekurangan ataupun keterbatasan 

diri. 

c. Tidak suka menyontek. 

d. Tidak suka berbohong. 

e. Tidak memanipulasi fakta/informasi. 

f. Berani mengakui kesalahan. 

Untuk menegakkan kejujuran di sekolah, guru dapat membuat 

peraturan yang dapat mengurangi, bahkan meniadakan, ketidakjujuran. 

Disiplin sekolah menjadi penting di sini untuk mendukung pendidikan 

kejujuran. 
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11. Karakter Tanggung Jawab 

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bila terjadi sesuatu 

boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
40

 

Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya 

dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. Pentingnya tanggung jawab di dalam diri 

seseorang adalah agar orang tersebut tidak memiliki kegagalan atau 

kerugian untuk dirinya maupun orang lain. Karena dengan adanya 

tanggung jawab kita akan mendapatkan hasil kita seutuhnya.
41

 

Tanggung jawab pada taraf paling rendah adalah kemampuan 

seseorang untuk menjalankan kewajiban karena dorongan dari dalam 

dirinya, atau biasa disebut dengan panggilan jiwa. Ia mengerjakan 

sesuatu bukan semata-mata karena adanya aturan yang menyuruh 

untuk mengerjakan hal itu. Tetapi, ia merasa kalau tidak menunaikan 

pekerjaan tersebut dengan baik, ia merasa sesungguhnya ia tidak 

pantas untuk menerima apa yang selama ini menjadi haknya.
42
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Tanggung jawab akan tumbuh jika anak memiliki dorongan 

visi yang kuat. Dorongan visi biasanya lahir karena keterkaitan emosi 

yang dalam juga pemahaman yang cukup terhadap realitas.
43

 

Keterkaitan emosi lebih mudah tumbuh jika anak menemukan 

model yang menjadi panutannya. Jika ia kagum dengan gambaran 

yang terdapat dalam cermin itu, ia akan memiliki keinginan yang kuat 

untuk melakukan identifikais diri. Model ini bisa orang tua, guru, 

pahlawan, atau tokoh tertentu yang menimbulkan ketakjuban dalam 

hatinya.
44

 

12. Indikator Karakter Tanggung Jawab 

Indikator nilai karakter tanggung jawab menurut Nurul Zuriah 

ada 3, yaitu: 

a. Menyerahkan tugas tepat waktu. 

b. Mengerjakan sesuai petunjuk. 

c. Mengerjakan tugas berdasarkan hasil karya sendiri.
45

 

Agus Zaenal Fitri juga mengemukakan beberapa indikator nilai 

karakter tangung jawab, yaitu: 

a. Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik. 

b. Bertanggung jawab atas setiap perbuatan. 

c. Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang diterapkan. 

d. Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama.
46
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, 

sehingga tujuan dari penelitian ini, yaitu menggambarkan realita 

empirik di balik fenomena yang terjadi di lapangan secara teliti.47 

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bermaksud 

mengetahui bagaimana pembentukan karakter kejujuran dan tanggung 

jawab siswa. Alasan yang paling mendasar untuk memilih pendekatan 

kualitatif karena fokus atau masalah yang akan diteliti lebih banyak 

membahas proses dan memerlukan pengamatan yang mendalam dalam 

situasi yang alami, serta mengungkapkan fenomena tertentu yang 

sifatnya unik dan menekankan pada suatu proses. 

Secara garis besar metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif dibedakan dalam dua macam, kualitatif interaktif dan non 

interaktif. Ada lima macam metode kualitatif interaktif, yaitu metode 
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etnografik, metode fenomenologis, studi kasus, teori dasar, dan studi 

kritikal.
48

 

Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah 

studi kasus, karena peneliti menganalisis dan mendeskripsikan secara 

terperinci mengenai suatu lembaga. Studi kasus merupakan 

serangkaian kegiatan penyelidikan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis secara intensif dan terperinci suat gejala atau unit sosial 

tertentu, seperti individu, kelompok, komunitas, atau lembaga.
49

 

Dikatakan sebagai penelitian kualitatif jenis studi kasus, karena 

peneliti menekankan pada pengungkapan fakta yang terkait dengan 

pembentukan karakter kejujuran dan tanggung jawab siswa. 

Adapun studi kasus dalam hal ini dilakukan oleh peneliti di 

MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo berupa pembentukan karakter 

kejujuran dan tanggung jawab siswa. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia 

sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penafsir 

data dan akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.
50

 

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan 

instrumen yang paling penting. Ciri khas penelitian kualitatif yang 
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tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab peranan 

peneltian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam 

penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan 

penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen lainnya sebagai 

penunjang. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di 

Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Ulum Kradinan Dolopo dengan NSM 

: 131235190010 terletak di Jl. PP Darussalam Pucang Kradinan 

Dolopo Madiun, Telp. (0352) 531 536, Email: 

mamiftahululum511@gmail.com.  

Peneliti memilih MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo karena 

fenomena tentang karakter kejujuran dan tanggung jawab ditemukan di 

sekolah ini dan di MA Miftahul Ulum mempunyai program unggulan 

yaitu hafalan juz 30 serta surat tertentu. Hal ini diketahui dengan 

penjajakan awal masalah di lapangan serta dialog dengan salah satu 

guru. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-

mailto:mamiftahululum511@gmail.com


 

 

kata yaitu wawancara dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Kesiswaan, 

beberapa guru, serta beberapa siswa MA Miftahul Ulum Kradinan 

Dolopo, dan tindakan yaitu pengamatan program madrasah dalam 

membentuk karakter siswa sumber data utama, sedangkan sumber data 

tertulis seperti buku-buku tentang catatan keitkutsertaan siswa dalam 

program tersebut, dokumen rencana program kegiatan pembentukan 

karakter, dan foto adalah sebagai sumber data tambahan. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.
51

 Bila dilihat dari segi cara dan teknik 

pengumpulan data. Maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), dokumentasi, 

dan gabungan ketiganya.
52

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan 

informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu 

peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, 

untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi 
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yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan 

umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa 

aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. 

Beberapa bentuk observasi yaitu observasi partisipasi, observasi 

tidak terstuktur, dan observasi kelompok.
53

 

Dalam penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan 

adalah observasi tidak terstuktur, karena fokus penelitian akan terus 

berkembang selama kegiatan berlangsung. Observasi dalam 

penelitian ini, memfokuskan pada penelitian pembentukan karakter 

kejujuran dan tanggung jawab siswa di MA Miftahul Ulum 

Kradinan Dolopo. 

Hasil dari observasi dalam penelitian ini dicatat dalam 

catatan lapangan. Sebab catatan lapangan merupakan alat yang 

sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu.
54

 Secara garis besar ada dua pedoman 

wawancara yaitu: (a) pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu 

pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 
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ditanyakan dan hasil wawancara dengan jenis ini lebih banyak 

tergantung dari pewawancara, jenis interview ini cocok untuk 

penelitian kasus, (b) pedoman wawancara terstruktur, yaitu 

pedoman wawancra yang disusun secara terperinci sehingga 

menyerupai check-list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda 

(check-list) pada nomor yang sesuai.
55

 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam (wawancara tidak terstruktur) yaitu 

dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara mendalam 

sehingga data-data yang diperlukan terkumpul.
56

 Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk 

mengetahui hasil dari Pembentukan Karakter Kejujuran dan 

Tanggung Jawab Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo. 

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah kepala 

sekolah, wakil kepala kesiswaan, guru Aqidah Akhlak, dan siswa. 

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui hasil dari 

uapaya yang dilakukan madrasah dalam membentuk karakter 

kejujuran dan tanggung jawab. Hasil wawancara dari masing-

masing informan ditulis dengan kode-kode dalam transkip 

wawancara dalam lampiran-lampiran skripsi. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, 

patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
57

 

Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah dokumen tentang sejarah berdirinya lembaga, letak 

geografis, visi dan misi, tujuan berdirinya lembaga serta dokumen 

program madrasah untuk membentuk karakter kejujuran dan 

tanggung jawab siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo. 

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan 

data tentang profil madrasah, meliputi: 

1) Visi, misi, tujuan lembaga MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

2) Letak geografis MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

3) Sejarah berdirinya MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

4) Struktur organisasi MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 
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5) Kondisi guru dan karyawan MA Miftahul Ulum Kradinan 

Dolopo 

6) Kondisi siswa MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

7) Kondisi sarana dan prasarana MA Miftahul Ulum Kradinan 

Dolopo 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
58

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan konsep Miles dan Huberman yang mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara intensif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dan datanya menjadi 

jenuh. Aktivitas dalam analisis data, meliputi data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

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

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 
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yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
59

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis 

bentuk penyajian datanya adalah bentuk uraian singkat, bagan dan 

sebagainya.60 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah berupa temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.61 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Adapun uji keabsahan data dilakukan dengan metode 

triangulasi. Triangulasi yang penulis gunakan ada dua jenis, yaitu 
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triangulasi teknik dan triangulasi sumber.
62

 Dimana penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama yang dinamakan 

teriangulasi teknik. Sedangkan triangulasi sumber berarti, untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

observasi pasif, wawancara testruktur, dan dokumentasi. Tujuan dari 

triangulasi adalah untuk mengecek data-data hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi agar data yang diperoleh valid. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Pada penelitian ini ada tiga tahap dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari penenlitian ini yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut antara lain: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan data yang menyangkut persoalan etika 

penelitian. 

 

 

 

                                                           
62

 Ibid., 330. 



 

 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan, dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

c. Tahap Analisis Data 

Meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdiri MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Berdirinya MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo dilatar 

belakangi oleh adanya berbagai pemikiran dan usulan dari tokoh-tokoh 

Yayasan Miftahul Ulum dan berbagai usulan dari masyarakat Desa 

Kradinan yang menginginkan adanya lembaga pendidikan yang 

bersifat atau bercirikan Islami untuk jenjang pendidikan tingkat 

menengah atas di Desa Kradinan dengan pertimbangan : 

a. Desa Kradinan Masyarakatnya bercorak Agamis 

b. Pada Yayasan Miftahul Ulum Sudah ada Madrasah 

Tsanawiyyah yaitu MTs Miftahul Ulum 

c. Adanya Pondok Pesantren Darussalam yang kebanyakan 

baru tamat SMP / MTS 

d. Bertempat didaerah yang jauh dari sekolah lain yang 

setingkat maupun sejenis 

e. Keterbatasan Sarana transportasi menuju sekolah didaerah 

lain 

f. Tingkat Ekonomi masyarakat yang masih menengah 

kebawah 



 

 

Dengan adanya situasi dan kondisi semacam ini, masyarakat 

sangat membutuhkan akan adanya wadah pendidikan yang dapat 

menjadi alternatif guna menampung dan membina serta  terjangkau 

dengan tingkat ekonomi masyarakat. Hal itu selalu disinggung setiap 

diadakan rapat yayasan. 

Berbagai masukan, saran, pendapat dan permintaan dari 

berbagai elemen masyarkat ini kemudian ditindak lanjuti oleh pihak 

Yayasan Miftahul Ulum sebagai sebuah Yayasan yang bergerak 

dibidang pendidikan. Bersamaan dengan rapat Yayasan dan dengan 

menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar Desa Kradinan maka 

disepakati dan disetujui didirikannya Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. 

Pada tanggal 1 Juni 2002 bersamaan dengan acara pelepasan 

Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum dan menghadirkan 

Mubaligh dari Nganjuk yaitu KH. Abdul Malik Bahri, M.Ag Dosen 

STAIN Tulung Agung, yang sekaligus ditetapkan sebagai tanggal 

berdirinya Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Desa Kradinan. 

Pada Bulan Juli 2002 Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 

menerima siswa baru tahun ajaran 2002/2003. tercatat 24 siswa yang 

aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dengan Struktur Organisasi 

sebagai berikut :  

Kepala Madradsah  : Ismono, S.Sos 

Waka Kurikulum   : Hanik Widi Hastuti, S.Pd 

Waka Kesiswaan  : Nur Salis 



 

 

Waka Sar Pras  : Muntamar BA  

Akhirnya Membaca hasil penelitian Pendirian Madrasah 

Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Madiun 

dengan surat nomor Mm.01/05.00/PP.00.6/2808/2003, tanggal, 17 

Oktober 2003 maka pada tanggal 08 Januari 2004 Madrasah Aliyah 

Miftahul Ulum mendapatkan SK Pendirian dari Kanwil Depag Jatim 

dengan surat nomor Kw.13.6/5/PP.03.2/041/SKP/2004 dan 

mendapatkan piagam pendirian Madrasah Swasta dan memperoleh 

Nomor Statistik Madrasah (NSM) 312351903042 dengan nama 

Madrasah: Madrasah Aliyah Miftahul Ulum. 

Selanjutnya MA Miftahul Ulum terus berupaya untuk 

menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan diminati oleh 

masyarakat serta berusaha mengantisipasi segala bentuk ancaman di 

masa yang akan datang.
63

 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi 

Menuju insan yang berprestasi berlandaskan iman dan 

taqwa. 

b. Misi 

1) Mengembangkan sikap dan perilaku keagamaan Islam.  

2) Belajar mengajar secara optimal dengan potensi yang dimiliki. 
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3) Menumbuhkan semangat berprestasi. 

4) Menerapkan menejemen partisipasi dan benar. 

5) Mengupayakan lingkungan yang sehat bersih dan indah 

bernuansa Islami. 

6) Meningkatkan SDM di bidang IPTEK. 

c. Tujuan 

Dengan berpedoman pada visi, misi dan kondisi di 

madrasah, selanjutnya dirumuskan tujuan madrasah  yang ingin 

dicapai pada tahun pelajaran 2018/2019 adalah  sebagai berikut : 

1) Pada tahun 2019 kuantitas kelulusan dipertahankan 100%. 

2) Pada tahun 2019 akan terjadi peningkatan skor UN minimal + 1 

dari standar yang ada 

3) Pada tahun 2019 akan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung peningkatan 

prestasi akademik dan non akademik. 

4) Pada tahun 2019 Peserta Didik yang memiliki bakat, minat dan 

kemampuan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris akan semakin 

meningkat dan mampu berpidato memakai dua bahasa tersebut. 

5) Pada tahun 2019 akan memiliki team olah raga minimal 1 

cabang yang mampu menjadi finalis tingkat kabupaten. 

6) Pada tahun 2019 akan memiliki team kesenian yang  mampu 

tampil pada acara di tingkat kabupaten. 



 

 

7) Pada tahun 2019 tercipta lingkungan madrasah yang sehat, 

bersih dan indah. 

8) Pada tahun 2019 akan terjadi peningkatan kualitas sikap dan 

amaliah sesuai dengan ajaran agama islam warga madrasah dari  

pada sebelumnya.
64

 

 

3. Letak Geografis 

Letak geografis merupakan letak tempat lembaga. Adapun 

letak geografis MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo dapat dilihat 

pada tabel lampiran.
65

 

 

4. Struktur Organisasi MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Struktur organisasi merupakan penjelasan dari bagian-bagian 

struktur guru maupun karyawan yang berada dalam lembaga sekolah 

tersebut. Struktur organisasi di MA Miftahul Ulum dapat dilihat pada 

tabel lampiran.
66

 

 

 

 

                                                           
64

Lihat transkip dokumentasi nomor : 02/D/19-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian 

ini 
65

Lihat transkip dokumentasi nomor : 06/D/20-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian 

ini 
66

Lihat transkip dokumentasi nomor : 04/D/19-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian 

ini 



 

 

5. Kondisi Guru dan dan Karyawan MA Miftahul Ulum  Kradinan 

Dolopo 

Kondisi guru dan karyawan daftar tenaga pendidik dan 

kependidikan di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo sangat banyak 

dan bermacam-macam pangkat yang dimiliki. Untuk daftar lebih 

lengkapnya bisa dilihat pada lampiran.
67

 

 

6. Kondisi Siswa-Siswi MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Data siswa dari tahun 2014/2015 sampai dengan 2018/2019. 

Perkembangan jumlah siswa di MA Miftahul Ulum, data secara rinci 

sebagai berikut
68

 : 

Tabel 4.1 

Tahun 

Ajaran 

Kelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah (Kelas 

X+XI+XII) 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

Jml 

Siswa 

Jml 

Rombel 

2014/2015 13 1 32 2 17 1 62 4 

2015/2016 28 2 13 1 32 2 73 5 

2016/2017 21 1 27 2 13 1 61 4 

2017/2018 19 1 22 1 26 2 67 4 

2018/2019 29 2 22 1 21 1 72 4 
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7. Kondisi Saran dan Prasarana MA Miftahul Ulum Kradinan 

Dolopo 

Sarana dan prasarana merupakan media yang sangat dominan 

dalam kegiatan pembelajaran. Adapun sarana dan prasarana di MA 

Miftahul Ulum Kradinan Dolopo dapat dilihat pada tabel lampiran.
69

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Karakter Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Kondisi karakter kejujuran dan tanggung jawab di MA 

Miftahul Ulum selama ini masih menyentuh pada tingkat pengenalan 

norma atau nilai-nilai. Mengenai tindakan nyata masih belum 

diterapkan dalam seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari mereka. Hal 

ini terbukti dengan adanya siswa yang masih melakukan kecurangan 

pada saat ulangan berlangsung, membuat alasan-alasan saat terbukti 

melakukan kesalahan, tidak melaksanakan jadwal piket, tidak 

mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Namun, tetap ada beberapa 

siswa yang sudah menerapkan sikap jujur dan tanggung jawab dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini diketahui berdasarkan hasil 

wawancara dengan sepuluh siswa kelas X, XI dan XII serta wawancara 

dengan guru, waka kesiswaan dan kepala sekolah. 
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Ibu Anik selaku guru Akidah Akhlak dan Bapak Nanang selaku 

kepala sekolah juga mengungkapkan bahwasannya kecurangan dalam 

ulangan itu tidak dapat dipungkiri. 

“Untuk hal ini memang tidak bisa dipungkiri pasti ada saja yang 

melakukan kecurangan. Hal tersebut terjadi karena mungkin ada guru 

yang sudah lanjut usia dan saat mengawasi ulangan pasti mengantuk 

atau kurang mengamati anak-anak”.
70

 

 

Bapak Choirul juga mengungkapkan pernyataan yang sama, 

namun siswa harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. 

“Pernah mengetahui siswa melakukan kecurangan karena siswa untuk 

meyakini diri sendiri itu masih sulit dan masih dalam hal wajar, yang 

terpenting siswa mau berusaha dan tanggung jawab atas apa yang 

mereka lakukan. Jadi, jika ada siswa yang diketahui menyontek maka 

mereka harus menerima segala konsekuensinya, yaitu lembar jawaban 

langsung diminta”.
71

 

 

Dalam wawancara dengan siswa kebanyakan dari mereka juga 

mengungkapkan bahwasannya mereka pernah melakukan kecurangan 

saat melaksanakan ulangan, hal tersebut dilakukan mereka dengan 

alasan yang berbeda-beda. Ronny Thyo Adi Pratama, siswa kelas X 

MIA mengungkapkan, 

“Pernah, tapi tidak selalu melakukannya. Hal tersebut dilakukan pada 

saat tertentu saja. Jika memang dirasa sulit baru melakukan kecurangan. 

Setelah melakukan hal tersebut sebenarnya selalu timbul penyesalan dan 

tidak ingin mengulangi lagi, tapi terkadang karena terdesak jadi terpaksa 

melakukannya”.
72
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Bahkan ada siswa yang menganggap bahwa menyontek teman 

itu untuk menjaga solidaritas pertemanan mereka. Hal ini diungkapkan 

oleh Khurotul A’yuni siswa kelas XII IIS, 

“Pernah melakukannya, biasanya teman-teman kompromi saat 

mengerjakan ulangan dengan alasan agar menjaga solidaritas antar 

teman sekelas. Jadi kalau satu mendapat nilai bagus, lainnya pun juga 

mendapatkan nilai bagus”.
73

 

 

Kebanyakan dari mereka melakukan kecurangan tersebut pada 

saat kondisi tertentu saja. Mereka pun juga mengungkapkan bahwa 

setelah melakukan kecurangan tersebut terdapat rasa penyesalan dalam 

hati mereka dan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. 

Tingkat kejujuran siswa di MA Miftahul Ulum ini juga dapat 

dilihat melalui cara mereka mengakui kesalahan yang telah diperbuat. 

Sebagian besar dari mereka selalu membuat alasan atas kesalahan yang 

mereka perbuat supaya tidak dimarahi dan tidak diberi hukuman yang 

berat. Namun, tergantung juga dengan kesalahan yang diperbuat. Jika 

kesalahannya ringan, maka mereka langsung mengakui kesalahan 

tersebut. Seperti yang diungkapkan Muhamad Fatkul Huda siswa kelas 

X IIS, 

“Terkadang mengakui kesalahan yang diperbuat namun terkadang juga 

membuat berbagai alasan supaya tidak dimarahi. Setelah melakukan 

kesalahan tersebut selalu berusaha untuk memperbaikinya dan berusaha 

untuk tidak mengulanginya lagi”.
74
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Ibu Anik juga menuturkan bahwasannya siswa perlu umpan 

untuk mengakui kesalahan dan selalu diberikan sanksi atas apa yang 

mereka lakukan. 

“Biasanya siswa perlu umpan untuk mengakui kesalahan mereka, 

walaupun pada akhirnya mereka juga mengakui kesalahan tersebut. 

Contohnya, mereka sering melakukan korupsi waktu jam pelajaran atau 

bahkan tidak mengikuti salah satu mata pelajaran. Alasannya pasti 

masih makan di kantin atau sedang di pondok. Hukuman yang diberikan 

kepada siswa dilihat dari kesalahan yang mereka perbuat. Untuk 

kesalahan tidak mengikuti salah satu mata pelajaran, mereka harus 

minta maaf dan membuat surat pernyataan tidak mengulangi kesalahan 

tersebut kepada guru mata pelajaran yang ditinggalkan. Upaya untuk 

meminimalisir pelanggaran siswa ini, sekarang ada absen di setiap mata 

pelajaran”.
75

 

 

 

Sedangkan sikap tanggung jawab siswa dapat dilihat dari 

pelaksanaan jadwal piket sesuai jadwal yang telah ditentukan dan 

pengumpulan tugas dengan tepat waktu. Untuk siswa perempuan 

semuanya selalu mengerjakan tugas piket sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. Sedangkan siswa laki-laki sebagian besar tidak 

melaksanakn tugas piket kecuali saat ditegur oleh guru mereka seperti 

yang dijelaskan oleh Rizki Arya Saputra siswa kelas X IIS, 

“Saat menyerahkan tugas terkadang tepat waktu tapi terkadang juga 

terlambat karena sewaktu banyak tugas secara bersama-sama dalam satu 

hari, jadinya saat mengumpulkan sedikit terlambat. Untuk tugas piket 

kelas jarang sekali melaksanakannya, namun kalau ditegur guru baru 

melaksanakan tugas tersebut”.
76

 

 

Namun ada beberapa siswa laki-laki yang selalu melaksanakan 

jadwal piket, salah satunya siswa kelas XI IIS yang bernama Miftahul 
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Huda mengungkapkan bahwa dirinya selalu melaksanakan jadwal 

piket sesuai jadwal. 

“Selalu melaksanakan piket sesuai jadwal. Untuk pengumpulan tugas 

mengikut saja dengan teman yang lain supaya mengumpulkan tugas 

tersebut secara bersama-sama”
77

 

 

Bapak Choirul juga menjelaskan bahwa guru harus telaten 

mengingatkan siswa untuk melaksanakan jadwal piket, 

“Untuk piket kelas memang harus ada ketelatenan dari guru untuk selalu 

mengingatkan siswanya yang bertugas piket terutama pengurus kelas. 

Tetapi sekali diingatkan mereka selalu langsung melaksanakan tugas 

tersebut. Untuk pengumpulan tugas siswa lebih sering mengumpulkan 

tugas tepat pada waktunya, kalau saat kelas saya ada yang tidak 

menumpulkan tugas harus mengerjakan tugas tersebut diluar kelas saat 

jam pelajaran saya. Jika hal tersebut masih terulang lagi maka harus 

mengerjakan tugas tersebut di ruang guru supaya memerikan efek jera 

pada siswa yang tidak mengumpulkan tugas”.
78

 

 

Berdasarkan hasil observasi juga terlihat setelah sholat dhuha 

bapak ibu guru memantau siswa dan mengingatkan siswa yang 

melaksanakan jadwal piket hari ini.
79

 Ibu Anik dan Bapak Nanang juga 

mengungkapkan hal yang sama terkait tanggung jawab siswa dalam 

melaksanakan tugas piket dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan 

tugas serta konsekuensi yang harus mereka terima. 

Karakter siswa juga dapat dilihat dari kemampuan mereka 

untuk mengambil sudut pandang orang lain, melihat situasi yang 

terjadi dan merasakan masalah yang ada. Dalam penyelesaian suatu 

permasalahan, siswa di MA Miftahul Ulum selalu menggunakan cara 

musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Namun, 
                                                           

77
Lihat transkip wawancara nomor : 10/W/27-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian ini 

78
Lihat transkip wawancara nomor : 12/W/28-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian ini 

79
Lihat transkip observasi nomor : 02/O/28-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian ini 



 

 

dalam hal penyelesaian masalah siswa ada tahapan yang telah 

dijelaskan oleh Bapak Nanang sebagai berikut, 

“Biasanya siswa bermusyawarah dahulu dengan teman satu kelas. Nanti 

kalau memang tidak bisa diselesaikan baru mereka mengadu kepada 

guru yang sedang mengajar kelas tersebut ataupun bisa langsung ke wali 

kelas mereka. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan, maka bisa 

diadukan kepada guru yang bertanggung jawab terkait bimbingan 

konseling”.
80

 

 

Seluruh siswa yang telah diwawancarai juga mengungkapkan 

bahwasannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan selalu dengan 

cara bermusyawarah dengan teman satu kelas mereka terlebih dahulu, 

kemudian jika permasalahan tidak dapat diselesaikan maka barulah 

melibatkan guru. 

Berdasarkan hasil data tersebut karakter siswa di MA Miftahul 

Ulum Kradinan Dolopo dapat diketahui bahwasannya masih banyak 

siswa yang melakukan kecurangan pada saat ulangan berlangsung. Hal 

tersebut dilakukan pada saat siswa berada pada kondisi yang mendesak 

saja dan atas dasar solidaritas antar teman. Hal tersebut dimaklumi 

oleh guru karena tidak dapat dipungkiri selalu ada kecurangan saat 

ulangan berlangsung walaupun hanya satu atau dua anak dan memang 

siswa untuk meyakini dirinya sendiri itu masih sulit, yang terpenting 

bagi guru siswa mau berusaha dan tanggung jawab atas apa yang 

mereka lakukan. Jadi, jika ada siswa yang diketahui menyontek maka 

mereka harus menerima segala konsekuensinya. 
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Untuk permasalahan tanggung jawab siswa masih banyak yang 

tidak melaksanakan piket sesuai jadwal yang ditentukan terutama 

siswa laki-laki kecuali ditegur terlebih dahulu. Guru disini memang 

harus telaten menegur siswanya yang sedang piket supaya mereka 

melaksanakannya. Sedangkan dalam hal mengumpulkan tugas siswa 

sudah banyak yang mengumpulkan tepat pada waktunya, namun pada 

saat tugas yang dikerjakan dirasa sulit atau sedang banyak tugas siswa 

terkadang terlambat untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. 

Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo mampu untuk 

mengetahui nilai-nilai moral yang ada dalam menyelesaikan masalah 

dengan melihat berbagai sudut pandang yang ada. Hal tersebut dapat 

dilihat dari cara siswa menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara 

bermusyawarah dan melibatkan guru. 

 

2. Upaya Pembentukan Karakter Kejujuran dan Tanggung Jawab 

Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Karakter merupakan nilai-nilai yang melandasi perilaku 

manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, 

adat istiadat dan estetika. Pendidikan karakter merupakan upaya 

terencana yang menjadikan siswa mengenal, peduli, dan menerapkan 

nilai-nilai sehingga siswa berperilaku insan kamil. Setiap lembaga 

pendidikan selalu mempunyai upaya tersendiri dalam memberikan 

pendidikan karakter kepada siswanya. 



 

 

Upaya yang dilakukan oleh MA Miftahul Ulum dalam 

membentuk karakter siswa dimulai dengan memberikan wawasan nilai 

moral kepada siswa yang diselipkan dalam pembelajaran seperti yang 

dituturkan oleh Bapak Choirul, 

“Pertama, kita kembalikan pada kegiatan keagamaan yang rutin 

dilakukan. Kedua, harus ada evaluasi dalam setiap kegiatan yang 

dilakukan dalam artian harus selalu ada tindak lanjut bagi yang 

melanggar dalam seluruh kegiatan agar tetap berlangsung kegiatan 

tersebut. Untuk di dalam kelas penanaman moral berupa menyanyikan 

lagu Indonesia Raya secara bersama-sama sebelum memulai jam 

pelajaran pertama, kemudian berdoa dan jangan sampai lupa sebelum 

memulai pelajaran dimulai dengan bacaan Basmallah. Dengan kata lain 

yaitu memasuk-kan nilai-nilai keagamaan di dalam kelas dan 

menanamkan dalam diri siswa bahwa dalam memulai sesuatu dan 

apapun harus diawali dengan bacaan Basmallah”.
81

 

 

Bapak Nanang dan Ibu Anik juga menambahkan terkait upaya 

pemberian nilai moral yaitu dengan cara, 

“Guru sebagai suri tauladan selalu memberikan contoh yang baik bagi 

semua siswa. Selain itu, guru memberikan wawasan tersebut setiap hari 

yang diselipkan pada setiap mata pelajaran”.
82

 

 

Ibu Anik juga menjelaskan bahwa di MA Miftahul Ulum juga 

mempunyai beberapa program keagamaan yang bertujuan membentuk 

karakter siswa dan wajib diikuti oleh semua siswa. 

“Program pembentukan karakter ada sholat dhuha berjamaah, 

mendengarkan Asmaul Husna setiap pagi hari dan setelah itu 

pembiasaan baca tulis Al-Quran. Dalam pembiasaan baca tulis Al-

Quran juga diselipkan program hafalan. Untuk siswa MTs harus hafal 

juz 30 dan untuk siswa MA juz 30 ditambah dengan surat-surat pilihan 

(Al-Kahfi, Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, dan Al-Waqiah). Setelah siswa 

mampu menghafal juz 30 dan surat pilihan yang diwajibkan hafal, 

kemudian siswa baru menghal untuk juz lainnya, boleh dari juz 1 

ataupun dari juz 29. Selain itu, ada juga sholat dhuhur berjamaah dan 

yang baru berjalan ini program sholat Jumat bersama”. 
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Hal yang sama juga dituturkan oleh Bapak Nanang dan 

ditambahkan program rutinan yang dilaksanakan satu bulan sekali, 

“Program yang pertama yaitu, pembiasaan sholat dhuha berjamaah. 

Kedua, program baca tulis Al-Quran yang dilaksanakan pagi hari. 

Namun, siswa MA banyak yang bermukim di pondok pesantren yang 

masih satu kepemilikan dengan madrasah, maka sore harinya mereka 

mengikuti diniyah sore yang berupa hafalan Al-Quran yang diadakan 

oleh pondok pesantren. Ketiga, setiap tanggal 10 diadakan kegiatan 

muhadhoroh dan tahlil”.
83

 

 

Dalam pelaksanaan program kegamaan tersebut dipermudah 

dengan adanya jadwal yang telah ditentukan. Pelaksanaannya mulai 

dari kegitan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, dan kegiatan 

tahunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan program keagamaan 

lebih tertib dan teratur.
84

 

Pada saat kegiatan sholat dhuha berlangsung semua siswa 

terlihat berada di masjid, tidak ada satupun siswa yang berada di 

lingkungan sekolah. Terlihat semua siswa mengikuti sholat dhuha 

berjamaah dan bagi siswa yang berhalangan sholat menunggu siswa 

lainnya sampai selesai melaksanakan sholat dhuha di halaman masjid. 

Saat sholat dhuha selesai barulah mereka kembali ke kelas masing- 

masing untuk mengikuti baca tulis Al-Quran.
85

  

Untuk evaluasi terhadap program yang dijalankan dijelaskan 

oleh Bapak Choirul sebagai berikut, 

“...Semua kegiatan tersebut selalu diabsen oleh petugas OSIS yang 

bekerjasama dengan pengurus kelas untuk mengabsen temannya. Setiap 

akhir bulan diadakan evaluasi semacam penertiban bagi siswa yang 
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tidak mengikuti sholat dhuha. Kemudian siswa yang melanggar 

menghadap kepada Ibu Anik dahulu, jika absen lebih dari sepuluh nanti 

dieksekusi dengan sanksi menulis Istighfar sebanyak jumlah tidak 

mengikuti sholat dhuha yang dikalikan sepuluh. Misalkan absen selama 

lima kali berarti menulis Istighfar sebanyak limapuluh kali, sanksi 

tersebut dilaksanakan di halaman sekolah”.
86

 

 

Absensi yang dijelaskan oleh Bapak Choirul tersebut 

ditugaskan pada pengurus kelas untuk mengabsen temannya yang tidak 

mengikuti kegiatan sholat dhuha. Hal tersebut dilakukan guru untuk 

melatih sikap jujur dan tanggung jawab siswa. Apakah mereka 

melaksanakan tugas dengan baik walaupun harus mencatat nama 

teman mereka sendiri atau tidak.
87

 

Kemudian, Ibu Anik menjelaskan tentang latar belakang 

diadakannya program keagamaan tersebut. 

“Program unggulan disini itu baca tulis Al-Quran dan latar belakang 

diadakannya program ini adalah yang pertama, karena kan namanya 

sudah MTs. Kedua, madrasah ini masih satu lingkungan dengan 

pondok. Selain itu, dulu masih ada beberapa anak yang belum bisa 

membaca Al-Quran dan madrasah juga menginginkan siswanya setelah 

lulus dari madrasah minimal bisa membaca Al-Qur’an”.
88

 

 

Bapak Nanang juga menuturkan bahwa dilaksanakannya 

program ini supaya anak dapat menyeimbangkan antara kepentingan 

duniawi dan akhirat. 

“Sebagai suatu lembaga itu harus punya perbedaan dengan yang lain. 

Selain itu, disini kan satu lingkungan dengan pondok pesantren dan 

siswa juga tidak hanya diajarkan untuk kepentingan duniawi tapi juga 

harus seimbang dengan akhirat. Pembiasaan sholat dhuha ini bertujuan 

agar tetap membawa kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

mereka. Dan untuk kegiatan lain agar anak saat lulus dari madrasah 

mempunyai keahlian untuk terjun ke masyarakat”.
89

 

                                                           
86

Lihat transkip wawancara nomor : 12/W/28-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian ini 
87

Lihat transkip wawancara nomor : 11/D/8-V/2019 dalam lampiran hasil penelitian ini 
88

Lihat transkip wawancara nomor : 01/W/19-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian ini 
89

Lihat transkip wawancara nomor : 02/W/20-III/2019 dalam lampiran hasil penelitian ini 



 

 

 

Di dalam suatu program yang dijalankan tidak akan lepas dari 

suatu kendala yang akan dialami. Berikut beberapa kendala dalam 

melaksanakan program sholat dhuha yang dijelaskan oleh Bapak 

Nanang, 

“Saat sholat dhuha ada beberapa anak yang telat sehingga langsung 

masuk ke kelas. Untuk meminimalisir pelanggaran tersebut itu nanti ada 

yang bertugas mengabsensi dari anggota OSIS. Setiap akhir bulan, 

harus menyetorkan laporan absensi”. 

 

Untuk program baca tulis Al-Quran juga terdapat kendala yang 

dituturkan oleh Ibu Anik sebagai berikut, 

“Ketika setoran hafalan (minimal 5 ayat) banyak siswa belum hafal. 

Kebanyakan yang belum hafal itu biasanya laki-laki. Kalau yang 

perempuan yang MTs saja itu sudah ada yang masuk program hafalan 

Al-Quran, sudah bukan hafalan wajib lagi”.
90

 

 

Setelah rutin melaksanakan program keagamaan tersebut siswa 

merasakan perbedaan yang terdapat dalam diri mereka, seperti yang 

diungkapkan oleh Khurotul A’yuni siswa kelas XII IIS, 

“Kebiasaan sholat dhuha dan membaca al-quran terbawa saat berada di 

rumah. Selain itu, disini kan terbiasa sholat berjamaah jika sewaktu di 

rumah tidak berjamaah terasa ada yang kurang. Perubahan sikap yang 

dirasakan lebih mempunyai rasa tanggung jawab dalam melakukan 

segala sesuatu”.
91

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Vina Ayu Nur Rohmah 

siswa kelas XI IIS, 
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“Berfikir dua kali jika ingin berbuat tidak jujur, lebih disiplin, lebih 

mempunyai rasa tanggung jawab. Kebiasaan tersebut terbawa saat 

berada di rumah”.
92

 

 

Hampir seluruh siswa yang diwawancarai juga mengungkapkan 

hal yang sama tentang perbedaan yang mereka rasakan setelah 

melakukan kegiatan rutin yang diselenggarakan madrasah. 

Di dalam membentuk karakter siswa diperlukan adanya 

kerjasama antara seluruh staff madrasah, orang tua dan siswa. Bentuk 

kerjasama yang dilakukan oleh MA Miftahul Ulum ini dijelaskan oleh 

Bapak Choirul sebagai berikut,  

“Sementara ini untuk pertemuan dengan wali murid mengandalkan 

PWM (Pertemuan Wali Murid) yang diadakan setahun sekali. PWM 

dilaksanakan saat awal masuk tahun pelajaran baru. Untuk kelas XII 

pertemuan tersebut diadakan dua kali yaitu sebelum memasuki tahun 

pelajaran baru dan setelah mereka ujian. Di dalam pertemuan tersebut 

dikhususkan untuk membahas karakter siswa. Untuk pertemuan khusus 

dengan wali murid yaitu panggilan khusus saat anak melakukan suatu 

pelanggaran. Selain itu, pertemuan juga dapat dilakukan saat wali murid 

menginginkan berbicara tentang karakter anak dengan wali kelas secara 

non formal”.
93

 

 

Bapak Nanang juga mejelaskan bahwa bentuk kerjasamanya 

tidak hanya pertemuan wali murid saja, namun pada kegiatan – 

kegiatan tertentu kita selalu melibatkan berbagai pihak. 

“Bentuk kerjasamanya pada saat Pondok Ramadahan, siswa diwajibkan 

mengikuti pesantren kilat yang bekerjasama dengan pihak pondok dan 

Kyai Zainal. Nanti, siswa dibebaskan boleh melaksanakan pesantren 

kilat di pondok madrasah ataupun di rumah Kyai Zainal. Jikalau siswa 

memilih di rumah Kyai Zainal harus dengan surat persetujuan dari 

orang tua bahwasannya siswa melaksanakan pesantren kilat di rumah 

Kyai Zainal. Untuk pertemuan rutin itu dilaksanakan saat pengambilan 

rapot siswa dan saat tasyakuran kelulusan siswa kelas XII, semua orang 
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tua mulai dari kelas X sampai kelas XII diundang untuk menghadiri 

pertemuan tersebut”.
94

 

 

Upaya membentuk karakter siswa juga tidak terlepas dari peran 

kepala madrasah yang juga bertanggung jawab dalam membentuk 

karakter siswa. Bapak Nanang sebagai kepala madrasah menjelaskan 

tentang perannya sebagai kepala madrasah, 

“Peran saya sebagai kepala sekolah itu hanya menilai, dan jika ada suatu 

permasalahan yang menangani yaitu guru. Namun, saya disini juga 

mendapatkan jadwal mengisi mata pelajaran dan saat itu saya juga 

menangani siswa yang bermasalah secara langsung dan memberikan 

pengarahan ataupun membebankan suatu tanggung jawab kepada 

mereka sehingga mereka dapat berubah secara perlahan”. 

 

Kemudian, Bapak Choirul menambahkan peranan kepala 

madrasah dalam membentuk karakter siswa, 

“Penertiban guru-guru terutama yang mempunyai tanggung jawab yang 

mengurusi program baca tulis al-quran, sholat dhuha, dll. Karena kepala 

sekolah sebagai rumusan akhir lebih memaksimalkan hal tersebut”.
95

 

 

Berdasarkan dari data yang diperoleh MA Miftahul Ulum 

Kradinan Dolopo telah banyak melakukan upaya dalam membentuk 

karakter siswa. Dimulai dari pemberian wawasan nilai moral yang 

diselipkan dalam pembelajaran. Kemudian adanya program keagamaan 

yang secara rutin dilaksanakan, mengadakan kerjasama antara seluruh 

staff madrasah, orang tua atau wali murid dan siswa dan kepala 

sekolah pun juga turut berperan serta dalam pembentukan karakter 

siswa. 
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Program keagamaan yang dilaksanakan rutin setiap hari berupa 

sholat dhuha berjamaah, mendengarkan Asmaul Husna, baca tulis Al-

Quran disertai hafalan, sholat dhuhur berjamaah. Setiap hari Jum’at 

wajib mengikuti sholat Jum’at berjamaah untuk siswa putra maupun 

putri. Setiap tanggal 10 dilaksanakan kegiatan Muhadhoroh dan Tahlil. 

Evaluasi program keagamaan dilaksanakan setiap akhir bulan dan 

disertai setoran absensi siswa yang tidak mengikuti kegiatan. 

Kemudian, siswa yang melanggar akan dikenakan sanksi yang telah 

ditetapkan.  

Latar belakang diadakannya program keagamaan yaitu, 

madrasah masih satu lingkungan dan masih satu yayasan dengan 

pondok. Kemudian madrasah juga menginginkan lulusannya nanti bisa 

membaca Al-Quran dengan baik dan membawa kebiasaan tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Kendala yang dialami dalam pelaksanaan program keagamaan 

adalah saat pelaksanaan sholat dhuha masih banyak siswa yang datang 

terlambat dan saat setoran hafalan masih banyak siswa yang belum 

hafal sehingga menambah waktu hafalan mereka. 

Dalam proses pembentukan karakter pihak madrasah juga 

melakukan kerjasama antara seluruh staff madrasah, orang tua dan 

siswa yang berbentuk pertemuan rutin wali murid yang membahas 

tentang karakter siswa. Selain itu ada juga beberapa kegiatan madrasah 

yang melibatkan orang tua siswa. Kepala madrasah pun juga ikut andil 



 

 

dalam proses pembentukan karakter siswa dalam penertiban guru-guru 

maupun terjun langsung menangani siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Karakter Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Karakter kejujuran memiliki beberapa indikator pencapaian yaitu, 

menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, berani 

mengakui kesalahan, tidak suka menyontek, tidak suka berbohong, dan 

tidak memanipulasi fakta/informasi.
96

 Kondisi karakter di MA Miftahul 

Ulum masih perlu perhatian khusus dari guru dan orang tua. Kebanyakan 

siswa disini masih terpengaruh dengan temannya, hal ini terbukti saat 

melaksanakan ulangan mereka masih melakukan kecurangan yang didasari 

atas solidaritas antar teman. Selain itu, siswa melakukan kecurangan pada 

saat kondisi tertentu. Setelah melakukan kecurangan tersebut siswa 

mengaku bahwa mereka menyesal atas apa yang mereka perbuat dan 

berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Hal tersebut memang tidak 

dapat dipungkiri, akan ada saja siswa yang melakukan kecurangan pada 

saat ulangan berlangsung karena usia remaja seperti mereka masih belum 

dapat meyakini diri mereka sendiri. Bagi guru hal tersebut masih wajar 

dan memang tidak dapat dipungkiri kecurangan dalam pelaksanaan 

ulangan pasti terjadi, yang terpenting siswa berani untuk bertanggung 

jawab atas perbuatan mereka. 
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Indikator pencapaian kejujuran juga dapat dilihat dari bagaimana 

cara siswa mengakui kesalahan yang mereka perbuat. Sebagian besar dari 

mereka selalu membuat alasan atas kesalahan yang mereka perbuat supaya 

tidak dimarahi dan tidak diberi hukuman yang berat. Namun, tergantung 

juga dengan kesalahan yang diperbuat. Jika kesalahannya ringan, maka 

mereka langsung mengakui kesalahan tersebut. Ibu Anik mengungkapkan 

bahwa siswa disini memerlukan umpan agar mereka mengakui kesalahan 

yang telah diperbuat dan selalu ada sanksi yang akan diberikan. 

Hal ini berarti kejujuran di MA Miftahul Ulum belum mencapai 

indikator kejujuran sesuai yang diungkapkan oleh Muhammad Mustari. 

Siswa disini sudah mengetahui dan mengenal nilai-nilai yang ada, sudah 

dapat membedakan antara yang benar dan salah. Namun, dalam tindakan 

nyata mereka belum dapat menerapkan dalam seluruh aktivitas kehidupan. 

Untuk menegakkan kejujuran di sekolah, guru dapat membuat peraturan 

yang dapat mengurangi ataupun meniadakan ketidakjujuran.  

Untuk karakter tanggung jawab siswa dapat dilihat dari 

kedisiplinan siswa saat mengerjakan piket membersihkan kelas, 

mengumpulkan tugas tepat waktu, dan bertanggung jawab atas setiap 

perbuatan. sesuai dengan indikator karakter tanggung jawab.
97

 Untuk 

siswa perempuan hampir semua selalu mengerjakan piket sesuai jadwal 

yang telah ditentukan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sedangkan 

siswa laki-laki sebagian besar tidak melaksanakan tugas piket kecuali saat 
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ditegur oleh guru dan sebagian mengumpulkan tugas tidak tepat waktu 

dengan alasan tugas sulit untuk dikerjakan, banyak tugas yang harus 

diselesaikan pada hari yang sama dan alasan lainnya.  

Sebagai guru memang harus telaten dalam menegur siswanya 

karena tanggung jawab siswa akan tumbuh jika mendapatkan dorongan 

visi yang kuat. Dorongan visi biasanya lahir karena keterkaitan emosi 

yang dalam juga pemahaman yang cukup terhadap realitas. Keterkiatan 

emosi dapat tumbuh jika anak menemukan model yang menjadi 

panutannya. Model ini bisa dari orang tua ataupun guru yang selalu 

memberikannya contoh. 

Dalam teori Thomas Lickona dijelaskan bahwa karakter 

mempunyai beberapa aspek yang pertama yaitu, pengetahuan moral yang 

meliputi penentuan perspektif untuk mengambil sudut pandang orang lain 

dan melihat situasi bagaimana adanya, pemikiran moral, pengambilan 

keputusan atau cara seseorang bertindak melalui permasalahan moral, dan 

pengetahuan pribadi yang memerlukan keahlian untuk mengulas kelakuan 

dan mengevaluasi perilaku secara kritis.
98

 Kondisi siswa di MA Miftahul 

Ulum sudah memahami aspek yang pertama ini terbukti bahwa dalam 

menghadapi suatu permasalahan siswa dapat menentukan perspektif sudut 

pandang orang lain, kemudian sesuai dengan pengetahuan moral yang 

dimiliki siswa dapat memecahkan suatu permasalahan tersebut. Siswa 

terbiasa melakukan musyawarah dalam memecahkan suatu permasalahan 
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hal ini menunjukkan bahwa siswa mempunyai aspek karakter pengetahuan 

moral.  

Kedua, perasaan moral yang meliputi hati nurani, harga diri, 

empati, mencintai hal yang baik, kendali dan kerendahan hati. Semua ini 

membentuk sisi emosional moral. Perasaan tentang diri sendiri, orang lain, 

dan kebaikan bergabung dengan pengetahuan moral untuk membentuk 

sumber motivasi.
99

 Siswa disini sudah sampai dalam tahap aspek karakter 

ini terbukti pada saat setelah mereka melakukan suatu kesalahan ataupun 

melakukan kecurangan saat ulangan, mereka merasa menyesal atas apa 

yang telah dilakukan. Namun, rasa penyesalan dan mengetahui apa yang 

benar bukan merupakan jaminan di dalam melakukan tindakan yang baik. 

Hal ini dibuktikan bahwa walaupun siswa merasa menyesal atas apa yang 

dilakukan mereka masih saja tetap mengulangi kesalahan yang mereka 

perbuat. 

Ketiga, tindakan moral untuk tingkatan yang besar merupakan 

hasil dari dua bagian karakter. Apabila memiliki kualitas moral kecerdasan 

dan emosi maka mungkin melakukan apa yang diketahui dan merasa 

benar.
100

 Siswa masih belum dapat mencapai pada aspek karakter yang 

terakhir karena seringkali mereka masih mengulangi kesalahan. Hal ini 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, faktor bawaan yang berasal 

dari keturunan atau dibawa sejak lahir dan pengaruh keturunan dari salah 

satu sifat yang dimiliki dari keduanya. Sebenarnya manusia itu terlahir 
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fitrah seperti kertas putih bersih tanpa noda dan yang bertugas 

memberikan bimbingan, mendidik yang pertama adalah orang tua dan 

keluarga untuk membentuk karakter dan moral anak. Orang tua mungkin 

tidak begitu terlalu memperhatikan bagaimana karakter anak sehingga 

anak bisa saja terpengaruh oleh faktor lingkungan. Faktor selanjutnya 

adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh besar terhadap 

pembentukan karakter siswa. Berdasarkan data yang diperoleh, siswa 

disini lebih terpengaruh oleh teman-temannya terbukti pada saat 

melakukan kecurangan dengan alasan atas dasar solidaritas antar teman. 

Ketika orang tua tidak begitu memperdulikan karakter anaknya maka anak 

akan menganggap apa yang dilakukannya ini benar atas dasar pembenaran 

dari lingkungan pergaulannya. 

Untuk menggerakkan siswa melakukan suatu tindakan moral 

memang perlu memperhatikan tiga aspek karakter lainnya, yaitu 

kompetensi moral untuk mengubah penilaian dari perasaan moral ke 

dalam tindakan moral yang efektif. Aspek yang kedua yaitu, keinginan 

yang diperlukan untuk menjaga emosi di bawah kendali pemikiran, untuk 

melaksanakan tugas sebelum memperoleh kesenangan, untuk menolak 

godaan, untuk menentang tekanan teman sebaya, dan melawan 

gelombang. Ketiga, kebiasaan yang dilakukan dari pelaksanaan moral 

memperoleh manfaat.
101
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B. Analisis Upaya Madrasah dalam Membentuk Karakter Kejujuran 

dan Tanggung Jawab Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo 

Dalam proses pembentukan karakter siswa terdapat beberapa cara 

salah satunya dengan memberikan pendidikan karakter di sekolah, 

mengenalkan dan membiasakan hal-hal positif pada anak dan memberikan 

pengarahan atau pengertian tentang hal-hal positif yang dapat diterapkan 

dan dilakukan dalam semua aktivitas anak. Oleh karena itu, untuk 

membentuk karakter siswa yang positif diperlukan upaya yang sungguh-

sungguh diterapkan.  

Di MA Miftahul Ulum terdapat banyak upaya yang telah dilakukan 

dalam membentuk karakter siswa mulai dari memberi wawasan nilai 

moral dengan cara menyelipkan pada kegiatan belajar mengajar. Sebelum 

memulai jam pelajaran pertama siswa harus menyayikan lagu Indonesia 

Raya kemudian berdoa dan sebelum memulai pelajaran dimulai dengan 

bacaan Basmallah. Selain itu guru memberikan wawasan nilai moral di 

akhir pembelajaran ataupun di tengah pembelajaran berupa nasihat.  

Upaya pembentukan karakter yang kedua yaitu melalui program 

keagamaan meliputi sholat dhuha berjamaah setiap hari yang dilakukan 

sebelum memasuki jam pelajaran pertama, setelah selesai sholat dhuha 

sembari berjalan ke kelas masing-masing diperdengarkan Asmaul Husna, 

kemudian melaksanakan baca tulis Al-Quran disertai setoran hafalan yang 

dipimpin oleh pengurus pondok pesantren, sholat dhuhur berjamaah, 

sholat Jumat bersama baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan, 



 

 

setiap tanggal 10 dilakukan muhadoroh dan tahlil dengan tujuan agar saat 

siswa terjun ke masyarakat mempunyai keahlian dalam bidang 

keagamaan. Semua kegiatan tersebut diabsen oleh  petugas OSIS yang 

bekerjasama dengan pengurus kelas untuk mengabsen temannya. Setiap 

akhir bulan diadakan evaluasi semacam penertiban dan pemberian sanksi 

bagi siswa yang melanggar atau yang tidak mengikuti program tersebut. 

Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa kendala yang 

dialami yaitu, ada bebeberapa anak yang datang terlambat sehingga 

mereka langsung masuk kelas tidak mengikuti sholat dhuha berjamaah dan 

saat setoran hafalan beberapa belum hafal sehingga mengulur waktu target 

hafalan. 

Hal tersebut sesuai dengan salah satu aspek pendidikan karakter 

yang perlu diperhatikan di sekolah ataupun madrasah yaitu, pembenahan 

kurikulum sekolah. Pembenahan yang dimaksud bukanlah membuat 

kurikulum baru, tetapi hanya sekedar memperbaiki atau melengkapi 

kekurangan-kekurangan yang saat ini terdapat pada kurikulum sekolah 

agar dapat sesuai dengan pendidikan karakter.
102

 Pengembangan 

kurikulum pendidikan karakter pada prinsipnya tidak dimasukkan sebagai 

pokok bahasan, tetapi integrasi ke dalam mata pelajaran seperti yang telah 

dilakukan guru dalam menyelipkan wawasan nilai moral dalam kegiatan 

belajar mengajar, pengembangan diri dan budaya sekolah berupa 

pengkondisian, kegiatan rutin, dan kegiatan terpogram seperti sholat dhuha 
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berjamaah, baca tulis Al-Quran, sholat Jumat bersama, muhadhoroh dan 

tahlil. 

 Latar belakang diadakannya program tersebut adalah madrasah 

menyesuaikan kegiatan pondok pesantren karena masih satu lingkungan 

bahkan satu yayasan dengan pondok pesantren, sebagian anak belum dapat 

membaca Al-Quran dengan baik, menginginkan lulusannya minimal bisa 

membaca Al-Quran dengan baik, dan siswa dapat menyeimbangkan 

kepentingan duniawi dan akhirat. Program tersebut juga bertujuan agar 

anak dapat membawa kebiasaan – kebiasaan baik yang telah dilakukan di 

madrasah dibawa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini 

menunjukkan bahwa MA Miftahul Ulum melaksanakannya tugasnya 

dalam merealisasikan pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan 

agar anak didik taat beribadah, memelihara fitrah anak didik agar tidak 

menyimpang dari tujuan penciptaan manusia, dan memberikan kebiasaan 

baik yang dapat memperoleh manfaat. 

Manfaat yang diperoleh siswa setelah melaksanakan program 

keagamaan yang diselenggarakan oleh madrasah adalah siswa merasakan 

perubahan dirinya seperti kebiasaan sholat dhuha berjamaah, sholat 

dhuhur berjamaah, sholat Jum’at bersama, dan membaca Al-Quran 

terbawa pada saat mereka berada di rumah. Bahkan ada yang 

mengungkapkan jika melaksanakan sholat secara tidak berjamaah terasa 

ada yang kurang dalam dirinya.  Selain perubahan kebiasaan, mereka juga 

merasakan perubahan sikap yang dirasakan lebih mempunyai rasa 



 

 

tanggung jawab dalam melakukan apapun dan berfikir dua kali jika akan 

melakukan kobohongan. 

Keterlibatan seluruh staff, orang tua dan siswa sangat diperlukan 

dalam pembentukan karakter karena semua mempunyai bagian yang 

penting. Semuanya merupakan tiga kelompok yang partisipasinya krusial 

bagi keberhasilan inisiatif pendidikan karakter.
103

 Bentuk kerjasama yang 

dilaksanakan oleh MA Miftahul Ulum adalah dengan adanya PWM 

(Pertemuan Wali Murid) yang dilaksanakan setahun sekali tepatnya pada 

saat tahun pelajaran baru, untuk kelas XII pertemuan tersebut diadakan 

dua kali pada saat tahun pelajaran baru dan setelah mereka melaksanakan 

ujian. Di dalam pertemuan tersebut khusus membahas untuk karakter 

siswa. Untuk pertemuan khusus dengan wali murid yaitu panggilan khusus 

saat anak melakukan suatu pelanggaran. Selain itu, pertemuan juga dapat 

dilakukan saat wali murid menginginkan berbicara tentang karakter anak 

dengan wali kelas secara non formal. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan 

pada saat Pondok Ramadahan, siswa diwajibkan mengikuti pesantren kilat 

yang bekerjasama dengan pihak pondok pesantren dan Kyai Zainal. Siswa 

dibebaskan dalam memilih dimana akan melaksanakan pesantren kilat di 

pondok pesantren madrasah ataupun di rumah Kyai Zainal. Jikalau siswa 

memilih di rumah Kyai Zainal harus dengan surat persetujuan dari orang 

tua bahwasannya siswa melaksanakan pesantren kilat di rumah Kyai 

Zainal. 
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Upaya membentuk karakter siswa juga tidak terlepas dari peran 

kepala madrasah yang juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter 

siswa. Kaitannya dengan pendidikan sekurang-kurangnya ada tujuh fungsi 

kepala sekolah, yaitu sebagai pendidik, manajer sekolah, administrator, 

supervisor, leader, inovator, dan motivator.
104

 Kepala sekolah selaku 

pendidik menyampaikan dalam menanamkan karakter pada siswa dengan 

cara memberikan berbagai motivasi yang dapat membangun semangat 

siswa dan mengubah pola pikir siswa menjadi lebih baik. Selain itu, kepala 

madrasah juga menangani siswa yang bermasalah secara langsung dan 

memberikan pengarahan ataupun membebankan suatu tanggung jawab 

kepada siswa yang melakukan kesalahan agar perlahan mereka dapat 

berubah lebih baik. Kepala madrasah juga memberikan contoh tindakan 

yang baik pada siswa dan juga pada guru yang lainnya seperti melakukan 

penertiban kepada guru-guru terutama yang mempunyai tanggung jawab 

yang mengurusi program baca tulis al-quran, sholat dhuha, dll. Kepala 

sekolah juga berperan penting dalam melaksanakan supervisi pendidikan 

meliputi, menyusun program, melaksanakan program serta mengevaluasi 

program. Sebagai supervisor pendidikan di lembaga madrasah kepala 

madrasah bekerjasama dengan berbagai pihak seperti guru, wali murid, 

dan OSIS untuk melaksanakan program-program yang telah ada untuk 

membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. 
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Berdasarkan dari analisis  diatas dapat disimpulkan bahwa MA 

Miftahul Ulum Kradinan Dolopo telah banyak melakukan upaya dalam 

membentuk karakter siswa. Dimulai dari pemberian wawasan nilai moral 

yang diselipkan dalam pembelajaran. Kemudian adanya program 

keagamaan yang secara rutin dilaksanakan, mengadakan kerjasama antara 

seluruh staff madrasah, orang tua atau wali murid dan siswa dan kepala 

sekolah pun juga turut berperan serta dalam pembentukan karakter siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pembentukan Karakter Kejujuran 

dan Tanggung Jawab Siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo Tahun 

Pelajaran 2018/2019 dapat disimpulkan: 

1. Karakter siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo Tahun Pelajaran 

2018/2019 yaitu : 

a. Karakter kejujuran siswa di MA Miftahul Ulum masih menyentuh 

pada tingkat pengenalan norma atau nilai-nilai, pengetahuan antara 

benar dan salah. Namun, dalam tindakan nyata belum dapat 

menerapkan pengetahuan tersebut dalam seluruh aktivitas kehidupan 

sehari-hari. 

b. Karakter tanggung jawab siswa di MA Miftahul Ulum terkait jadwal 

piket membersihkan kelas dan pengumpulan tugas belum tertib 

dilaksanan, siswa masih perlu peringatan dari guru agar melaksanakan 

tugas tersebut. 

2. Upaya madrasah dalam membentuk karakter kejujuran dan tanggung 

jawab siswa di MA Miftahul Ulum Kradinan Dolopo Tahun Pelajran 

2018/2019 yaitu : 

Upaya madrasah dalam membentuk karakter siswa melalui program 

keagamaan yang secara rutin dilaksanakan yaitu, sholat dhuha berjamaah, 

baca tulis Al-Quran disertai hafalan, sholat dhuhur berjamaah, sholat 



 

 

Jum’at bersama, muhadhoroh dan tahlil yang dilaksanakan setiap tanggal 

10. Mengadakan kerjasama dengan wali murid melalui pertemuan wali 

murid dan kegiatan pondok ramadhan.  

 

B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran-

saran diantaranya : 

1. Bagi kepala sekolah hendaknya lebih bekerjasama dengan stakeholder 

sekolah (para guru, komite sekolah, siswa, petugas kantin,tukang kebun, 

para staf, serta para wali siswa) agar upaya pembentukan karakter siswa 

dapat mencapai tujuan. 

2. Bagi guru hendaknya lebih memperhatikan tingkah laku siswa di dalam 

kelas maupun di lingkungan madrasah dan guru senantiasa mengingatkan, 

menginformasikan, serta mensosialisasikan pendidikan karakter. 

3. Bagi siswa hendaknya dapat menentukan apa yang dilakukannya benar 

atau salah. Karena kelangsungana masa depan depan siswa tergantung 

pada perilaku mereka saat ini. Apabila siswa dapat memutuskan apa yang 

dilakukannya hari ini baik, maka di masa depan akan terbiasa melakukan 

perbuatan yang baik atau benar. 
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