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Pendidikan tidak hanya bertujuan membuat siswa menjadi pintar tetapi 

juga baik.  Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan potensi peserta didik 

dengan maksimal. Potensi peserta didik yang meliputi moral, spiritual, sosial 

hakikatnya dekat dengan pendidikan karakter. Mendidik karakter yang positif 

merupakan suatu amanah di mana karakter positif diharapkan dapat tertanam pada 

diri peserta didik. Pendidikan karakter seyogyanya bukan program yang berdiri 

sendiri sebaliknya merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam setiap kegiatan 

yang dikerjakan oleh peserta didik. Bukan pula sesuatu yang bersifat tambahan 

melainkan inti dari pendidikan itu sendiri. Diharapkan pendidikan karakter dapat 

menjadi solusi rumitnya degradasi moral peserta didik di mana hal ini berbanding 

terbalik dengan kemampuan akademis siswa. 

MTs Ma’arif Pulung sebagai salah satu madrasah yang telah terakreditasi 

A dan merupakan salah satu sekolah adiwiyata di Ponorogo dengan visinya 

“Religius, Saintis, Kompetitif, dan berbudaya” berusaha menerapkan pendidikan 

karakter untuk terus menanamkan pendidikan yang tidak hanya bersifat kognitif 

semata tetapi juga aspek afektif siswa yang meliputi ziarah wali, khotmil qur’an, 

shalat dhuha, istighosah kubra, bimbingan membaca al-qu’an, dan sholawat 

simtudduror. Selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis 

penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali. 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) mengetahui model 

pendidikan karakter dalam kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung tahun ajaran 

2018-2019, 2) mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter dalam kegiatan ziarah 

wali di MTs Ma’arif Pulung tahun ajaran 2018-2019. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Adapun teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknis analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan (verivikasi). 

Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan bahwa: 1) Model pendidikan 

karakter melalui kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung tahun ajaran 2018-

2019 dilakukan dengan beberapa model pendidikan karakter yaitu pembiasaan, 

keteladanan, pembinaan disiplin peserta didik, dan CTL (Contextual Teaching 

and Learning). 2) Nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di 

MTs Ma’arif Pulung tahun ajaran 2018-2019 adalah nilai religius, disiplin, peduli 

sesama, dan bersahabat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan diartikan sebagai proses pembinaan dan bimbingan, yang 

dilakukan seseorang secara terus menerus kepada anak didik hingga 

tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Undang–Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.1 Oleh karenanya pendidikan dimaksud sebagai proses terencana yang 

bertujuan mencapai peningkatan siswa dari berbagai aspek baik moral, 

spiritual, sosial yang dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. 

Potensi peserta didik yang demikian hakikatnya dekat dengan 

pendidikan karakter. Mendidik karakter yang positif merupakan suatu 

amanah, karakter positif yang diharapkan dapat tertanam pada diri peserta 

didik. Untuk membangun karakter peserta didik harus melibatkan seluruh 

komponen di sekolah, baik dari aspek isi kurikulum, proses pembelajaran, 

kualitas hubungan, penanganan mata pelajaran, pelaksanaan aktivitas 

                                                           
1Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 2-3. 

1 
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ekstrakurikuler, serta etos seluruh lingkungan kerja.2 

Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan, walaupun dasar dari 

pendidikan karakter adalah di keluarga. Pembentukan karakter siswa di 

sekolah bertumpu pada kurikulum. Kegagalan pendidikan dalam membentuk 

manusia berkarakter baik salah satunya karena kurang adanya keseimbangan 

pengembangan antara programmed curriculum (kurikulum terprogram) 

dengan hidden curriculum (kurikulum tersembunyi). Dalam perspektif ini, 

upaya membagun karakter peserta didik untuk mereduksi problem sosial, 

seperti korupsi, terorisme, ketidakjujuran, tawuran pelajar, dan porno aksi 

lebih di dasar pada kurikulum tersembunyi.3 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, terdapat delapan belas 

nilai dalam pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah 

air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.4 

Semua nilai karakter tersebut telah mencakup nilai-nilai karakter dalam 

berbagai agama, termasuk agama Islam. Selain itu, nilai karakter tersebut telah 

disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu pendidikan secara umum. Dengan 

demikian nilai-nilai karakter tersebut lebih implementatif untuk diterapkan 

dalam praktis pendidikan, baik di sekolah maupun madrasah. Lebih dari itu, 

                                                           
2Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 71. 
3Prawidya Lestari dan Sukanti, “Membangun Karakter Siswa Melalui Kegiaan 

Intrakurikuler, Ekstrakurikuler, dan Hidden Curriculum” Penelitian, 1 (Febrauri, 2016), 74. 
4Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 8. 
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nilai-nilai karakter tersebut telah dirumuskan standar kompetensi dan indikator 

pencapaiannya pada semua mata pelajaran, baik sekolah maupun madrasah. 

Karena itu, pendidikan karakter dapat dievaluasi, diukur, dan diuji ulang.5 

Pendidikan karakter sangat penting diterapkan dalam kurikulum 

pendidikan. Hal tersebut berdasarkan banyaknya siswa yang bagus dari sisi 

akademis akan tetapi kurang dari segi attitude. Terkait hal tersebut, MTs 

Ma’arif Pulung salah satu madrasah dengan akreditasi A dan merupakan salah 

satu sekolah adiwiyata di Ponorogo dengan visinya “Religius, Saintis, 

Kompetitif, dan berbudaya” berusaha menerapkan pendidikan karakter dalam 

kurikulum madrasahnya untuk terus menanamkan pendidikan yang tidak hanya 

bersifat kogitif semata tetapi juga aspek afektif siswa yang meliputi ziarah wali, 

khotmil qur’an, shalat dhuha, istighosah kubra, bimbingan membaca al-qu’an, 

dan sholawat simtudduror. 

Dari hasil wawancara langsung pada Kamis tanggal 08 Nopember 2018 

dengan Ima Mufidatul Ilmi salah satu guru di MTs Ma’arif Pulung dan 

penanggung jawab kelas unggulan, beliau menyatakan bahwa di sekolah 

tersebut mengadakan kegiatan tahunan ziarah wali untuk kelas 9 MTs sejak 

beberapa tahun yang lalu untuk turut andil membentuk karakter siswa. 

Kegiatan ziarah wali dilaksanakan untuk menanamkan nilai religius bagi 

siswa. Kegiatan ini juga dapat meningkatkan kecerdasan spiritual bagi siswa 

karena di dalamnya diadakan kegiatan membaca ayat al-Qur’an, dzikir, dan 

tahlil untuk mendoakan auliya’ yang diziarahi. Ziarah wali ini juga bisa 

                                                           
5Ibid., 7. 
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menjadi pendidikan aplikatif bila kelak para siswa di masyarakat diminta 

untuk melakukan kegiatan serupa di lingkungan sosialnya.6  

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengkaji lebih jauh 

penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif 

Pulung. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menambah wawasan terkait 

pendidikan karakter siswa yang harus semakin ditingkatkan untuk membentuk 

siswa yang tidak hanya pintar tetapi juga baik. Untuk itu, penulis melakukan 

penelitian dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “PENDIDIKAN 

KARAKTER DALAM KEGIATAN ZIARAH WALI DI MTS MA’ARIF 

PULUNG TAHUN AJARAN 2018-2019”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana model pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di 

MTs Ma’arif Pulung tahun ajaran 2018-2019? 

2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di 

MTs Ma’arif Pulung tahun ajaran 2018-2019? 

 

 

 

                                                           
6Wawancara pendahuluan dengan Ima Mufidatul Ilmi, salah satu guru  di MTs Ma’arif 

Pulung pada tanggal 08 Nopember 2018. 



5 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis mempunyai tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Mengetahui model pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di 

MTs Ma’arif Pulung tahun ajaran 2018-2019. 

2. Mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di 

MTs Ma’arif Pulung tahun ajaran 2018-2019. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya 

dan khususnya bagi dunia pendidikan tentang penanaman pendidikan 

karakter misalnya melalui kegiatan ziarah wali di sekolah maupun di 

pesantren. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai 

penanaman pendidikan karakter yang dapat membentuk karakter 

siswa yang lebih baik sebagai upaya mencari solusi atas degradasi 

moral remaja pada masa sekarang.  
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b. Bagi Lembaga Pendidikan 

1) Dapat menjadi masukan yang membangun guru meningkatkan 

kualitas lembaga pendidikan terutama dalam hal penanaman 

pendidikan karakter di MTs, termasuk para pendidik yang ada di 

dalamnya dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan serta 

pemerintah secara umum. 

2) Sebagai penanaman pendidikan karakter alternatif untuk 

diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga-lembaga 

pendidikan yang ada di Indonesia terutama melalui kegiatan 

ziarah wali di MTs sebagai solusi terhadap permasalahan yang 

ada. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1) Menambah khazanah mengenai penanaman pendidikan karakter 

sehingga mengetahui betapa pentingnya pendidikan karakter 

dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan 

demikian tiap lembaga pendidikan dan pendidik akan berusaha 

memperbaiki diri guna meningkatkan kualitas menjadi lebih baik. 

2) Sebagai bahan refrensi dalam ilmu pendidikan terutama terkait 

penanaman pendidikan karakter, sehingga dapat memperkaya dan 

menambah wawasan di bidang pendidikan khususnya dan ilmu 

pengetahuan yang lain pada umumnya.  
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E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan penyusunan dalam penelitian skripsi ini diawali 

dengan halaman formalitas, yang terdiri dari : halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, kata 

pengantar dan daftar isi. Selanjutnya skripsi ini terbagi menjadi enam bab yang 

didalamnya terdapat beberapa sub bab sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memaparkan pola 

dasar dari keseluruhan yang saling berhubungan dari yang 

menggambarkan secara umum kajian ini, yang isinya terdiri 

dari latar belakang masalah sebagai landasan pembahasan lebih 

lanjut, rumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan 

pembahasan, tujuan penelitian yang mengutarakan tujuan 

penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : Pada bab II membahas tentang kajian teori berisi kajian teoritik 

dan telaah pustaka tentang pendidikan karakter dan ziarah wali. 

BAB III : Pada bab III membahas tentang metode penelitian yang 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 

pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV : Pada bab IV membahas tentang temuan penelitian. Dalam hal 

ini membahas tentang penyajian data yang meliputi paparan 
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data umum tentang MTs Ma’arif Pulung dan data khusus 

tentang pendidikan karakter dalam kegiatan ziarah wali di MTs 

Ma’arif Pulung. 

BAB V  Pada bab V membahas tentang hasil analisis pendidikan 

karakter dalam kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung. 

BAB VI : Penutup membahas tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PENDIDIKAN KARAKTER 

DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

II. PENDIDIKAN KARAKTER 

1. Definisi Pendidikan Karakter 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata karakter berarti sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain, atau bermakna bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi 

pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. 

Sedangkan menurut Tadkirotun Musfiroh dalam Heri Gunawan, karakter 

mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), 

motivasi (motivations), dan keterampilan (skill).7 

Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat 

mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak yang 

ada pada diri sesorang. Sering orang menyebutnya dengan tabiat atau 

perangai.8 

Adanya kesamaan diantara karakter dan watak memang karena 

kedua-duanya merupakan sifat dasar (asli) yang ada dalam diri individu. 

Atau hal-hal yang sangat abstrak dalam diri seorang.9 

                                                           
7Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 

2. 
8Abdul Majid dan Dian Andayani. Pendidikan Karakter Perspektif Islam.(Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya Offset, 2013), 12. 
9Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, 3. 

9 
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Karakter dimaknai sebagai cara dan berperilaku yang khas tiap 

individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

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

individu yang dapat membuat keputusan dan sikap 

mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter 

dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, dan perasaan.10 

Sedangkan pendidikan karakter adalah segala upaya yang 

dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru 

membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan 

bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, 

bagaiman guru bertoleransi, dan lainnya.11 

Pendidikan karakter memiliki peran penting untuk membangun 

karakter seseorang. Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang 

menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, yang mengandung 

komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai yang baik terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga 

akan terwujud insan kamil.12 

                                                           
10Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT 

RemajaRosdakarya, 2014), 41. 
11Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 19. 
12Nur Isna Aunilah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah (Jogjakarta: 

Laksana, 2011), 18-19. 
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Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter dan etika mulia murid secara utuh, terpadu dan 

berimbang sesuai standar kompetensi lulusan.13 

2. Pendekatan Pendidikan Karakter 

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan peserta didik untuk 

membentuk mental, moral, spiritual, personal dan sosial, maka penerapan 

pendidikan karakter dapat digunakan berbagai pendekatan dengan 

memilih pendekatan yang terbaik (efektif) dan saling mengaitkannya satu 

sama lain agar menimbulkan hasil yang optimal (sinergis).14 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter terdapat beberapa 

pendekatan yang digunakan dalam pendidikan nilai antara lain: 

1) Pendekatan Sistem Among, pendekatan ini dilandasi ing ngarso sung 

tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani. 

Pendekatan ini dilandasi oleh asas kekeluargaan yaitu saling asah dan 

saling asuh diantara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan guru 

dengan guru yang berjalan secara sinergis. Dalam hal ini guru 

hendaknya dapat memberi dan menjadi suri tauladan, memberi 

penguatan, perhatian, bimbingan, serta memberi dorongan dan 

mengingatkan bila anak melakukan sesuatu yang tidak terpuji dan 

keluar dari konteksnya. 

                                                           
13M. Mahbubi, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), 42. 
14Nurul Zuriah, Pendekatan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan ( Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), 75. 



12 

 

 

2) Pendekatan Keteladanan, merupakan sikap teladan yang tercermin 

dari diri orang tua atau guru yang nampak dalam sikap perilaku 

kehidupan sehari-hari. Keteladanan dapat muncul dengan adanya 

kesamaan antara ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh guru.  

3) Pendekatan Intelektualistik, pendekatan yang dilakukan melalui 

pengajaran di kelas yang berupa upaya-upaya penanaman nilai-nilai 

yang terkandung dalam mata pelajaran. Dengan mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter pada mata pelajaran maka secara kognitif anak 

memiliki pemahaman dan pengahayatan terhadap nilai-nilai tersebut. 

4) Pendekatan Aktualistik, pendekatan agar anak dapat 

mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah menjadi bagian dari dirinya 

melalui berbagai kegiatan nyata yang diberikan kepada anak. Dan 

melalui pendekatan ini anak akan membiasakan diri untuk 

mengembangkan sikap dan perilaku kehidupannya sesuai dengan tata 

nilai yang ada dalam masyarakat. 

5) Pendekatan Eksemplar, pendekatan ini untuk menumbuhkan rasa 

kepedulian diri terhadap kehidupan lingkungan sehingga bila terjadi 

sesuatu yang ada disekitarnya anak merasa terpanggil atau tergugah 

hatinya untuk ikut membantunya.15 

 

 

                                                           
15Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 50-52. 
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3. Pilar-Pilar Pendidikan Karakter 

1) Moral Knowing 

William Kilpatrick dalam Abdul Majid menyebutkan salah 

satu penyebab ketidakmampuan seseorang berlaku baik meskipun ia 

telah memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu (moral knowing) 

adalah karena ia tidak terlatih untuk melakukan kebaikan (moral 

doing). Berangkat dari pemikiran ini maka kesuksesan pendidikan 

karakter sangat bergantung pada ada tidaknya knowing, loving, dan 

doing atau acting dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.  

Moral Knowing sebagai aspek pertama memiliki enam unsur, 

yaitu: 

a) Kesadaran moral 

b) Pengetahuan tentang nilai-nilai moral 

c) Penentuan sudut pandang 

d) Logika moral 

e) Keberanian mengambil menentukan sikap. 

f) Pengenalan diri. 

2) Moral Loving atau Moral Feeling 

Moral Loving merupakan penguatan aspek emosi siswa untuk 

menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-

bentuk sikap yang dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran akan jati diri, 

yaitu: 
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a) Percaya diri 

b) Kepekaan terhadap derita orang lain 

c) Cinta kebenaran 

d) Pengendalian diri 

e) Kerendahan hati. 

 

3) Moral Doing/Acting 

Setelah dua spek tadi terwujud, maka moral acting sebagai 

outcome akan dengan mudah muncul dari para siswa. Namun karakter 

adalah tabiat yang langsung disetir dari otak, maka ketiga tahapan tadi 

perlu disuguhkan kepada siswa melalui cara-cara yang logis, rasional, 

dan demokratis. Sehingga perilaku yang muncul benar-benar sebuah 

karakter bukan topeng.16 

4. Tujuan Pendidikan Karakter 

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting 

sekolah sebagai berikut. 

1) Menguatkan dan mengembankan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian 

kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang 

dikembangkan 

2) Mengkoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

                                                           
16Abdul Majid dan Dian Andayani. Pendidikan Karakter Perspektif Islam, 31-36. 
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3) Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama.17 

Pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan mengarah 

pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitarnya. 

Budaya sekolah/madrasah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan 

citra sekolah/madrasah tersebut di mata masyarakat luas.18 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, 

bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan 

takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.19 

5. Nilai-nilai Karakter 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di 

Indonesia berasal dari 4 sumber yakni Agama, Pancasila, Budaya, dan 

Tujuan Pendidikan Nasional. Berdasarkan keempat sumber nilai tersebut, 

teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan karakter sebagai berikut:20 

 

                                                           
17Novan Ardy Wiyani, Konsep, Praktik, dan Strategi Membumikan Pendidikan Karakter di 

SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 70-72. 
18Mulyasa. Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2013), 9. 
19Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep..., 30. 
20Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Konsepsi & Implementasinya secara terpadu 

di lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)(Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), 41. 
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1) Religius 

Nilai religius merupakan nilai pembentuk karakter yang 

sangat penting. Manusia berkarakter adalah manusia yang religius. 

Memang, ada banyak pendapat tentang relasi antara religius dengan 

agama. Pendapat yang umum menyatakan bahwa religius tidak selalu 

sama dengan agama. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak 

sedikit orang beragama tapi tidak menjalankan ajaran secara baik. 

Mereka bisa disebut beragama, tetapi tidak atau kurang religius. 

Sementara itu, ada juga orang yang perilakunya sangat religius, tetapi 

kurang mempedulikan ajaran agama.21 

2) .Jujur 

Secara harfiah jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, dan 

tidak curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus dimiliki setiap 

orang. Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus tercermin dalam 

perilaku sehari-hari.22 

3) Toleransi 

Dalam kehidupan yang memiliki keragaman tinggi seperti di 

Indonesia, toleransi merupakan sikap yang sangat penting. toleransi 

berarti sikap membiarkan ketidaksepakatan, dan tidak menolak 

pendapat, sikap, dan gaya hidup sendiri. Wacana toleransi biasanya 

ditemukan dalam etika perbedaan pendapat dan dalam perbandingan 

                                                           
21Ngainun Naim, Character Building (Jogjakarta: AR Ruzz Media, 2012), 124 
22Ibid, 132. 
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agama. Salah satu etika berbeda pendapat menyebutkan bahwa tidak 

memaksakan kehendak dalam bentuk- bentuk dan cara-cara yang 

merugikan pihak lain.23 

4) Disiplin 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melakasanakan suatu system yang mengahruskan orang untuk tunduk 

patuh kepada keputusan, perintah, dan peraturan yang berlaku. 

Dengan kata lain disiplin adalah sikap menaati peraturan dan 

ketentuan yang telah diterapkan tanpa pamrih. Islam mengajarkan 

agar benar-benar memperhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai 

kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas 

kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

5) Kerja keras 

Tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa kerja keras. 

Kerja keras melambangkan kegigihan dan keseriusan mewujudkan 

cita-cita. Kerja keras ini penting sekali ditengah budaya instan yang 

semakin mewabah dalam berbagai bidang kehidupan. Harus 

ditanamkan pemahaman dan kesadaran dikalangan generasi muda 

bahwa tidak ada orang yang mendapatkan apa yang dicita-citakan 

tanpa kerja keras. 24 

 

                                                           
23Ibid, 138. 
24Ibid, 148-149. 
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6) Kreatif 

Kreatif sebagai salah satu nilai character building sangat tepat 

karena kreatif akan menjadikan seorang tidak pasif. Jiwanya selalu 

gelisah (dalam makna positif), pikirannya terus berkembang, dan 

selalu melakukan kegiatan dalam kerangka pencarian hal-hal baru 

yang bermanfaat bagi kehidupan secara luas.25 

7) Mandiri 

Kemandirian tidak otomatis tumbuh dalam diri seorang anak, 

mandiri pada dasarnya merupakan hasil dari proses pembelajaran 

yang berlangsung lama. Mandiri tidak selalu berkaitan dengan usia, 

bisa saja seorang anak sudah memiliki sifat mandiri karena proses 

latihan atau karena faktor kehidupan yang memaksanya untuk 

menjadi mandiri.26 

8) Demokratis 

Dalam konteks character building, ada beberapa prinsip yang 

dapat dikembangkan untuk menumbuhkembangkan spirit demokrasi. 

Pertama, menghormati pendapat orang lain. Artinya memberikan hak 

yang sama kepada orang lain untuk berpendapat sesuai dengan 

karakteristik dan kualifikasi pemahamannya sendiri.27 

Kedua, berbaik sangka terhadap pendapat orang lain. Jika 

sejak awal memiliki pendapat yang buruk terhadap orang lain, maka 

                                                           
25Ibid, 152. 
26Ibid,162. 
27 Ibid, 168. 
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apapun yang dikatakannya akan selalu dilihat sebagai hal yang tidak 

benar. Ketiga, sikap fair terhadap pendapat orang lain. Sikap ini 

merupakan bagian dari kerangka operasional toleransi dalam 

perbedaan pendapat.28 

9) Rasa ingin tahu 

Manusia memiliki sifat serba ingin tahu sejak awal 

kehidupannya. Rasa ingin tahu yang membuat anak bertambah 

pengetahuannya. Para ahli pendidikan umumnya sepakat bahwa salah 

satu ciri anak cerdas adalah memiliki rasa ingin tahu yang sangat 

besar.29 

10) Semangat kebangsaan 

Semangat kebangsaan penting menjadi nilai pembentuk 

karakter karena meneguhkan arti dan makna penting sebagai warga 

negara. Hidup di tengah era globlalisasi, persaingan antarbangsa 

bersifat ketat. Secara praktis, ada 3 langkah untuk meningkatkan 

semangat kebangsaan. Pertama, mempertinggi tingkat pendidikan 

sehingga mampu mem-filter informasi terhadap kebudayaan asing. 

Kedua, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang budaya 

dunia agar leebih arif dalam menerima informasi. Ketiga, 

mempertebal iman dan pengalaman agama.30 

 

                                                           
28 Ibid,169. 
29 Ibid, 171. 
30 Ibid, 173. 
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11) Cinta tanah Air 

Sekarang ini, kebutuhan terhadap semangat mencintai tanah 

air seharusnya semakin ditumbuhkembangkan ditengah gempuran 

globalisasi yang semakin tidak terkendali. Cinta tanah air tidak hanya 

merefleksikan kepemilikan, tetapi juga bagaimana mengangkat 

harkat dan martabat bangsa ini dalam kompetisi global.31 

12) Menghargai prestasi 

Dalam iklim kehidupan sekarang ini, arus kompetisi kian 

ketat. Dalam konteks pengembangan karakter, penting untuk 

menanamkan menghargai prestasi kepada anak-anak. Prestasi 

menunjukkan adanya proses dalam meraihnya. Jangan sampai anak-

anak menjadi generasi yang hanya menyukai produk dan tidak 

menghargai proses. Menghargai prestasi merupakan bagian dari 

menghargai proses. Jika kejujuran dalam meraih prestasi telah 

ditanamkan sejak dini, mereka akan tumbuh menjadi orang yang 

menghargai proses, bukan orang yang menghalalkan segala cara demi 

mencapai sebuah prestasi.32 

13) Bersahabat 

Dalam pembangunan karakter, bersahabat harus mendapatkan 

perhatian yang serius. Jangan sampai anak-anak tumbuh menjadi 

manusia arogan, sok dan tidak menghargai yang lainnya. Manusia 

                                                           
31 Ibid, 178. 
32Ibid, 178-179. 
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membutuhkan kehadiran orang lain secara tulus. Memang, tidak 

mungkin semua relasi dibangun berdasarkan ketulusan, tetapi dalam 

kehidupan ini, relasi berbasis ketulusan menjadi bagian yang tidak 

boleh diabaikan.33 

14) Cinta damai 

Permusuhan lebih cepat berkembang karena isu-isu yang 

melibatkan suara. Penyimpangan informasi yang disebabkan salah 

dengar atau salah arti menghasilkan kesimpulan dan reaksi berbeda. 

Kesalahan yang seperti itulah pemicu pertikaian antarsesama. Budaya 

damai harus terus ditumbuhkembangkan di berbagai aspek kehidupan. 

Kekerasan dalam berbagai bentuknya sekarang ini semakin banyak 

ditemukan. Harus ada kemauan dari berbagai pihak untuk 

membangun secara sistemis cinta damai menjadi budaya yang 

mengakar dalam kehidupan.34 

15) Gemar membaca 

Manusia berkarakter adalah yang selalu gigih mencari 

pengetahuan. Ada banyak cara mendapatkan pengetahuan, salah 

satunya dengan kegiatan membaca. Lewat membaca, karakter 

seeorang akan semakin arif karena merasa bahwa pengetahuannya 

selalu kurang. Selalu ada banyak hal yang belum dukuasai sehingga 

tidak menjadikan dirinya orang sombong.35  

                                                           
33Ibid, 183. 
34Ibid, 190. 
35Ibid, 191. 
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16) Pantang menyerah 

Kemajuan sebuah bangsa hanya bisa diperoleh jika 

masyarakatnya tahan banting, kerja keras, tidak menyerah, tekun, 

berulang kali gagal tapi tidak patah semangat, dan selalu menemukan 

hal-hal baru yang bermanfaat. 36 

17) Peduli lingkungan 

Manusia merupakan mahluk sosial. Ia hidup dan menjadi 

bagian tidak terpisah dari lingkungannya. Karenanya, manusia tidak 

bisa sepenuhnya egois dan beranggapan kalau dirinya bisa hidup 

sendiri tanpa peran serta orang lain. Selain tidak logis, sikap egois 

semacam ini juga membawa implikasi kurang baik bagi tatanan sosial. 

Dalam kerangka character building, peduli lingkungan menjadi nilai 

yang penting untuk ditumbuhkembangkan. Manusia berkarakter 

adalah manusia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, baik 

lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.37 

18) Peduli sesama 

Berkaitan dengan hal ini, penting merenungkan pendapat 

filsuf Deepak Chopra sebagaimana dikutip oleh Ngainum Naim, 

beliau mengatakan “Kalau kamu melayani sesama, kamu 

mendapatkan balasan yang  lebih banyak. Kalau kamu memberikan 

hal yang baik, hal yang baik akan mengalir kepadamu.”38 

                                                           
36Ibid, 200. 
37Ibid. 
38Ibid, 212. 
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Peduli sesama harus dilakukan tanpa pamrih. Tanpa pamrih 

berarti tidak mengaharapkan balasan atas pemberian atau bentuk 

apapun yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi saat melakukan 

aktivitas sebagai bentuk kepedulian, tidak ada keengganan atau 

ucapan menggerutu. Semuanya dilakukan dengan cuma-cuma, tanpa 

pamrih, hati terbuka, dan tanpa menghitung-hitung, kepedulian itu 

tidak bersyarat.39 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendidikan Karakter 

Faktor yang mempengaruhi pendidikan karakter digolongkan ke 

dalam 2 bagian, yaitu faktor intern dan faktor ektern. Adapun faktor intern 

(berasal dari dalam) adalah sebagai berikut: 

1) Insting atau nulari, insting adalah suatu sifat yang dapat 

menumbuhkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan 

berfikir lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tidak didahului latihan 

perbuatan itu 

2) Adat atau kebiasaan, merupakan salah satu faktor penting dalam 

tingkah laku manusia karena, sikap dan perilaku yang menjadi 

karakter atau akhlak sangat erat sekali dengan kebiasaan, kebiasaan 

adalah perbuatan yang selalu di ulang-ulang sehingga mudah untuk di 

kerjakan. 

3) Kehendak/kemauan, kehendak adalah kemauan untuk 

melangsungkan segala ide dan segala yang dimaksud, walau disertai 

                                                           
39Ibid. 
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dengan berbagai rintangan dengan kesukaran-kesukaran. 

4) Suara batin atau suara hati, dalam diri manusia terdapat suatu 

kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan (isyarat) jika 

tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan.  

5) Keturunan, merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi 

perbuatan manusia. Ada dua macam sifat sesuai dengan garis 

keturunannya yaitu, sifat jasmaniyah dan sifat ruhaniyah.40 

Adapun faktor ekstern (bersifat dari luar) yang mempengaruhi 

pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 

1) Pendidikan, adalah usaha untuk meningkatkan diri dalam segala 

aspeknya dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

pembentukkan karakter. Pendidikan agama perlu dimanifestasikan 

melalui berbagai media baik pendidikan formal di sekolah, informal 

di lingkungan keluarga, dan pendidikan non-formal yang ada di 

lingkungan masyarakat. 

2) Lingkungan (milie), adalah suatu yang melingkupi suatu tubuh yang 

hidup, seperti tumbuhan, tanah, udara, dan pergaulan manusia. 

Manusia hidup selalu berhubungan dengan manusia lainnya dan 

dengan alam di sekitarnya. Adapun lingkungan dibagi kedalam 2 

bagian yakni, Lingkungan yang bersifat kebendaan dan lingkungan 

pergaulan yang bersifat kerohanian. Lingkungan yang bersifat 

kebendaan, lingkungan alam ini dapat mematangkan pertumbuhan 

                                                           
40 Zuebaidi, Desain Pendidikan Karakter, 124-125. 
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bakat yang dibawa seseorang. Lingkungan pergaulan yang bersifat 

kerohanian, seorang dapat membentuk kepribadian seseorang 

menjadi baik begitu pula sebaliknya. yang hidup di lingkungan yang 

baik secara langsung atau tidak langsung dapat membentuk 

kepribadian seseorang menjadi baik begitu pula sebaliknya.41 

7. Model Pendidikan karakter 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai model. 

Model tersebut antara lain: 

1) Pembiasaan 

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan 

sebenarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan itu adalah 

sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai 

sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan 

menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kekuatan itu dapat 

dipergunakan untuk berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan dan 

aktivitas lainnya. Dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah, 

pembiasaan peserta didik untuk berperilaku baik perlu ditunjang oleh 

keteladanan guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, pada 

hakikatnya metode atau model pembiasaan dalam pendidikan karakter 

keteladanan. Di sana ada pembiasaan ada keteladanan, dan sebaliknya 

di sana ada keteladanan ada pembiasaan yang nantinya akan 

                                                           
41Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Imlementasi, 22. 
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membentuk karakter. 

2) Keteladanan 

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap 

keberhasilan pendidikan, terutama dalam pendidikan karakter yang 

sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Dalam 

pendidikan karakter pribadi guru akan menjadi teladan, diteladani, 

atau keteladanan bagi peserta didik. Oleh karena itu dalam 

mengefektifkan dan menyukseskan pendidikan karakter di sekolah, 

setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang 

memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi atau menjadi 

landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal ini, guru 

tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi 

yang paling penting adalah bagaimana dia menjadikan pembelajaran 

sebagai ajang pembentukan karakter dan perbaikan kualitas pribadi 

peserta didik.  

3)  Pembinaan disiplin peserta didik 

Dalam rangka menyukseskan pendidikan karakter, guru harus 

mampu menumbuhkaan disiplin peserta didik, terutama disiplin diri 

(self discipline). Guru harus mampu membantu peserta didik 

mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar 

perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan 

disiplin. Untuk mendisiplinkan peserta didik perlu dimulai dengan 

prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap 
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demokratis, sehingga peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal 

tersebut, yakni dari, oleh dan untuk peserta didik, sedangkan guru tut 

wuri handayani. Diantara pembiasaan yang bisa dilakukan di sekolah 

adalah disiplin dan mematuhi peraturan sekolah, terbiasa senyum 

ramah pada orang, dan kebiasan-kebiasaan lain yang menjadi aktivitas 

sehari-hari.Jadi jika ingin membiasakan siswa kita taat aturan maka 

kita pertama harus lebih dulu taat aturan. 

4) CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Pembelajaran kontekstual yang sering disingkat CTL 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk mengefektifkan dan menyukseskan pendidikan karakter di 

sekolah. Dengan kata lain CTL dapat dikembangkan menjadi salah 

satu model pembelajaran berkarakter, karena dalam pelaksanaannya 

lebih menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran 

dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga peserta 

didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil 

belajar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses penerapan 

karakter dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik akan merasakan 

pentingnya belajar, dan mereka akan memperoleh makna yang 

mendalam terhadap apa yang dipelajarinya. Dalam pembelajaran 

kontekstual tugas, guru adalah memberikan kemudahan belajar  

kepada peserta didik  dengan menyediakan berbagai sarana dan 

sumber belajar yang memadai, serta menciptakan iklim yang kondusif 
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bagi tumbuh kembangnya seriap karakter peserta didik. Guru bukan 

hanya menyampaikan materi pembelajaran yang berupa hafalan, 

tetapi mengatur lingkungan dan strategi pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik belajar. Lingkungan belajar yang 

kondusif sangat penting dan sangat menunjang pembalajaran 

konstektual berkarakter, serta keberhasilan pembelajaran secara 

keseluruhan. 

5) Bermain peran 

Hampir dalam setiap pembelajaran, guru dan peserta didik 

sering dihadapkan pada berbagai masalah, baik yang berkaitan dengan 

mata peajaran maupun menyangkut dalam hubungan sosial. Guru 

kreatif senantiasa mencari pendekatan-pendekatan baru dalam 

memecahkan masalah, tidak terpaku pada cara tertentu yang monoton, 

melainkan memilih variasi lain yang tepat. Bermain peran merupakan 

salah satu alternative yang dapat ditempuh. Melalui bermain peran, 

para peserta didik mencoba mengeksplorasi hubungan-hubungan 

antar manusia dengan cara memperagakannya dan mendiskusikannya 

sehingga secara bersama-sama para peserta didik dapat 

mengeksplorasi perasaan-perasaan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan 

berbagai strategi pemecahan masalah. Sebagai suatu model 

pembelajaran berkarakter, bermain peran berakar pada dimensi 

pribadi dan soail. Dari dimensi pribadi model ini berusaha 

membantu para peserta didik menemukan makna dari lingkungan 
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sosial yang bermanfaat bagi dirinya. Dalam hal itu, melalui model 

ini para peserta didik diajak untuk belajar memecahkan masalah-

masalah pribadi yang sedang dihadapinya dengan bantuan kelompok 

sosial yang beranggotakan teman-teman sekelas. Dari dimensi sosial, 

model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja 

sana dalam menganalisis situasi-situasi sosial, terutama masalah yang 

menyangkut hubungan antar pribadi peserta didik. Pemecahan 

masalah tersebut dilakukan secara demokratis. 

6) Pembelajaran partisipan 

Pembelajaran partisipan sering juga diartikan sebagai 

keterlibatan peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. Pembelajaran karakter melalui partisipan 

menuntut guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan 

kemudahan belajar kepada peserta didik, sehingga membantu 

peserta didik dalam menemukan dirinya, membentuk kompetensi dan 

karakter pribadinya.42 

8. Ziarah dalam Tradisi Islam Jawa 

Definisi ziarah adalah berkunjung, mengunjungi ke tempat-tempat 

yang dianggap keramat, termasuk kuburan/ makam.43 Secara historis, 

khususnya dalam tradisi masyarakat Jawa, ziarah sudah lama dilakukan 

untuk mengunjungi roh-roh para leluhur, atau mengunjungi tempat-tempat 

                                                           
42Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 165-190. 
43W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 

1.155. 
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peristirahatan para raja terdahulu beserta keluarganya. Masyarakat Jawa 

yang pada awalnya memeluk kepercayaan animisme dinamisme dan juga 

Hindu, menganggap bahwa roh para leluhur dan para raja yang memiliki 

kasta tinggi akan memberikan pengaruh tertentu terhadap kehidupannya. 

Dengan mengunjungi pemakaman mereka, diharapkan akan memberikan 

pengaruh baik terhadap kehidupannya terutama ketika memiliki maksud 

terkabulkannya suatu keinginan. Oleh karena itu, ziarah pun dilakukan ke 

kuburan atau candi-candi tempat penyimpanan abu jenazah para raja dan 

pembesar kerajaan.44 

9. Makna Ziarah 

Ada pengembangan makna ziarah, dari ziarah yang sekedar 

mengunjungi makam dan mendoakan yang diziarahi serta instropeksi diri 

berkembang pada pemaknaan ziarah ke para tokoh agama. Ziarah ke 

makam para wali atau orang-orang yang dianggap shaleh juga memiliki 

makna lain. Makna tersebut adalah mengenang jasa dan kesalehan yang 

diziarahi, untuk kemudian diteladani keshalehannya. Khususnya di 

Indonesia, misalnya para Walisongo. Para wali disamping dikenal sebagai 

sosok alim ulama dan juga sufi, mereka juga memiliki peran dan kontribusi 

besar dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat pada zamannya. 

Hal itulah yang semakin menguatkan peziarah untuk mengunjungi 

makamnya, dan berharap dapat  meneladani kesalehan baik secara personal 

                                                           
44Yuliyatun, “Ziarah Wali Sebagai Media layanan biMbingan KonSeling iSlaM UntUK 

MeMbangUn KeSeiMbangan PSiKiS Klien,” Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 

2 (Desember, 2015), 339. 
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maupun sosial. Kekuatan personal melalui karakter kepribadian dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sosial memiliki pengaruh besar dalam 

membentuk opini masyarakat terhadap sosok para wali dalam menjalankan 

syariat agama dan sekaligus membimbing dan mendampingi masyarakat. 

Ziarah dalam tradisi keberagamaan Islam Jawa telah mengalami 

perluasan makna. Dari hanya sekedar mengunjungi makam sebagai 

ekspresi kerinduan kepada sang wali yang telah mencontohkan perilaku 

taat dan istiqamah ibadah kepada Allah SWT. Menghadirkan kembali 

sosok wali dalam kehidupan beragama, menjadi media untuk melakukan 

perenungan, hingga menjadi kegiatan terapis bagi jiwa yang sedang dilanda 

kegundahan dan kebingungan. Berdasarkan perluasan makna tersebut, 

kegiatan ziarah dapat disimpulkan memiliki makna religius, psikologis, 

edukatif, dan sosial keagamaan.45 

10. Hikmah Ziarah Kubur 

Ziarah kubur bukan hal terlarang. Hukumnya dianjurkan. Di awal 

perjalanan Islam, perbuatan ini memang dilarang untuk menutup akses 

menuju syirik. Ketika tauhid telah mapan di hati para sahabat, ziarah kubur 

diizinkan kembali dengan tata cara yang disyariatkan. Pengagungan 

manusia dan perbuatan syirik di mana pun bertentangan dengan Islam 

yang berlandaskan tauhid. Begitu pula dalam ibadah yang bernama ziarah 

kubur ini. Syariat telah menentukan hikmah dari anjuran berziarah kubur, 

yaitu: 

                                                           
45Ibid, 341-342. 
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1) Mengingatkan hamba kepada akhirat dan memberi pelajaran akan 

kehancuran dunia sehingga jika ia kembali dari makam, timbul rasa 

takut kepada Allah yang bertambah lalu memikirkan akhirat dan 

beramal untuk itu. Rasulullah SAW bersabda: 

رُُكْم اْْلِخَرةَ   ِإِّني ُكْنُت نَ َهْيُتُكْم َعْن زِيَارَِة اْلُقُبوِر فَ ُزوُروَها فَِإن ََّها ُتذَكي
Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang, kunjungilah 

karena mengingatkan kalian kepada akhirat. 

 

2) Mendoakan kebaikan bagi mayit dan memohonkan ampunan bagi 

mereka. Ini merupakan bentuk perbuatan baik orang yang masih hidup 

kepada orang yang telah mati. Amalannya telah putus begitu ia 

menghembuskan nafas terakhirnya meninggalkan dunia menuju 

akhirat. Oleh sebab itu, ia sangat membutuhkan orang-orang yang 

mau mendoakan kebaikan dan ampunan baginya. 

Secara eksplisit, doa yang dilantunkan peziarah kubur sebelum 

memasuki makam menjadi dasar hikmah kedua ini. Ditambah riwayat 

bahwa ‘Aisyah ra. menceritakan Rasulullah SAW pergi di malam hari 

ke (kompleks makam) Baqi’. ‘Aisyah ra. menanyakan alasan 

kepergian beliau. Beliau menjawab: 

 ِإِّنيْ أُِمْرُت َأْن أَْدُعَو ََلُمْ 
Aku diperintah untuk mendoakan mereka. 

3) Pada tata cara berziarah, bagi yang mengikuti petunjuk Rasulullah 

SAW, berarti ia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Sebaliknya, 

orang-orang yang melakukan perbuatan macam-macam dalam 
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berziarah, mereka telah menjerumuskan diri ke dalam jurang 

kesesatan.46 

 

III. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun rujukan penelitian 

terdahulu pada penelitian ini yaitu :  

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rohmah dengan judul “PENDIDIKAN 

KARAKTER MELALUI PROGRAM BERBAGI JAJAN KREATIF DI 

SEKOLAH KREATIF SD MUHTADIN TAHUN 2016/2017” mahasiswa 

IAIN Ponorogo Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah tahun 2017. 47 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan 

berbagi jajan kreatif dan nilai pendidikan karakter apa yang dapat 

ditanamkan pada siswa SD MUHTADIN TAHUN 2016/2017. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa program berbagi jajan kreatif 

diperuntukkan bagi siswa kelas 1 sampai 6, siswa secara bergiliran diberi 

jadwal untuk membawa jajan kreatif yang nantinya akan dibagikan kepada 

                                                           
46Abu Minhal, https://almanhaj.or.id/2571-tujuan-ziarah-kubur-dalam-kaca-mata-sufi.html 

diakses pada tanggal 18 Maret 2019. 
47Siti Rohmah, Pendidikan Karakter Melalui Program Berbagi Jajan Kreatif Di Sekolah 

Kreatif Sd Muhtadin Tahun 2016/2017. Skripsi. (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017). 

https://almanhaj.or.id/2571-tujuan-ziarah-kubur-dalam-kaca-mata-sufi.html
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temannya. Nilai pendidikan karakter yang ditanamkan adalah dermawan, 

disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan bergaya hidup sehat. 

Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

berbeda terletak pada tujuan penelitian dan materi penelitian. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan program berbagi 

jajan kreatif dan nilai pendidikan karakter apa yang dapat ditanamkan 

sedangkan tujuan penelitian penulis adalah mengetahui model pendidikan 

karakter melalui kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung. Materi 

penelitian ini adalah program berbagi jajan kreatif sedangkan materi 

penelitian penulis adalah model pendidikan karakter melalui kegiatan 

ziarah wali. 

2. Skripsi yang ditulis oleh Tyas Purwaningrum dengan judul “PERAN 

KEGIATAN SANTUNAN ANAK YATIM DALAM MENANAMKAN 

NILAI KARAKTER PEDULI SOSIAL DI MI MA’ARIF CEKOK 

BABADAN PONOROGO” mahasiswi fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Ponorogo 

tahun 2018.48 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kegiatan 

santunan anak yatim, mengetahui peran kegiatan santunan anak yatim 

dalam menanamkan nilai karakter peduli sosial, dan untuk mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat kegiatan santunan anak yatim di MI 

                                                           
48Tyas Purwaningrum, Peran Kegiatan Santunan Anak Yatim Dalam Menanamkan Nilai 

Karakter Peduli Sosial Di Mi Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. Skripsi. (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2018). 
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Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan menggunakan teknik analisa Miles dan Huberman dengan 

langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

berbeda terletak pada tujuan penelitian dan materi penelitian. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan kegiatan santunan anak 

yatim, peran kegiatan santunan anak yatim dalam menanamkan nilai 

karakter peduli sosial, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat 

kegiatan sedangkan tujuan penelitian penulis adalah mengetahui 

penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di MTs 

Ma’arif Pulung.  

Materi penelitian ini kepedulian sosial sedangkan materi penelitian 

penulis adalah penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah 

wali.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Agung Yuliyanto dengan judul “KAJIAN 

FOLKLOR ZIARAH WALI DI MAKAM SUNAN PADANGARAN 

DESA PASEBAN, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN” 

mahasiswa jurusan pendidikan bahasa daerah fakultas bahasa dan seni 

Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014.49 

                                                           
49Agung Yuliyanto, Kajian Folklor Ziarah Wali Di Makam Sunan Padangaran Desa 

Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta , 2014). 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan Kajian Folklor ziarah wali di 

makam Sunan Padangaran di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten 

Klaten. Data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi 

gambar  pada  saat penelitian.  Instrument  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri  

dengan  alat  bantu  tape recorder,  kamera  foto  serta  alat  tulis.  Data-data  yang  

diperoleh  kemudian  dianalisis dengan teknik analisis data secara induktif. 

Keabsahan data diperoleh dari triangulasi sumber. 

Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

berbeda terletak pada jenis penelitian, tujuan penelitian, dan fokus 

penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Kajian Folklor 

ziarah wali di makam Sunan Padangaran sedangkan tujuan penelitian penulis 

adalah mengetahui model pendidikan karakter dalam kegiatan ziarah wali 

di MTs Ma’arif Pulung. Fokus penelitian ini adalah Kajian Folklor ziarah 

wali sedangkan fokus penelitian penulis adalah pendidikan karakter dalam 

kegiatan ziarah wali.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 

kualitatif ialah rangkaian kegiatan atau proses menjaring informasi 

dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan 

dengan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun 

praktis.  

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fenomena yang terjadi 

saat ini. Proses yang dilakukan adalah pengumpulan dan penyusunan 

data, serta melakukan analisis dan penafsiran data tersebut.50 

Di antara model-model penelitian kualitatif Indonesia dikenal 

dengan penelitian naturalistik yakni pelaksanaan penelitian terjadi 

secara alamiah (mengalir) apa adanya yang tidak dimanipulasi 

keadaan dan kondisinya menekankan pada deskripsi secara alami.51 

Pendekatan ini memandang, bahwa kenyataan merupakan suatu yang 

                                                           
50Chairul Shaleh, Metodologi Penelitian Sebuah Petunjuk Praktis (Yogyakarta: CV. Jaya 

Abadi, 2008), 80. 
51Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 10-11. 
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berdimensi jamak, utuh dan juga berubah. Jadi, penelitian 

berkembang selama proses berlangsung yang sangat memungkinkan 

adanya perubahan konsep sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 

Maka penelitian ini akan menghasilkan deskripsi tentang gejala-gejala 

yang diamati yang tidak harus berupa angka. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini ialah 

pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis (social research) pada 

umumnya dikaitkan dengan masalah-masalah yang lebih umum dan 

lebih abstrak sifatnya. Penelitian ini mempergunakan cara pikir dalam 

jangka waktu yang lebih panjang, dan berusaha memperoleh 

perspektif-perspektif yang lebih bebas agar orang mendapat prosedur 

dan teori-teori yang akurat.52 Ilmu teori ini suatu fenomena dapat 

dianalisa dengan faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan. 

mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya 

proses tersebut. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas peneliti kualitatif tidak dapat dipastikan dari keseluruhan 

peran yang penting. Seperti pengamat para peneliti dalam kehidupan 

sehari-hari, subjek pada setiap situasi yang diinginkan dapat dipahami. 

Jadi semua yang diteliti, bagaimana hasilnya, dan bagaimana cara 

menyusunnya tidak terlalu terikat. Kehadiran peneliti disini adalah 

                                                           
52 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990),  9. 
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perencanaan, pelaksana pengumpul data, analisis penafsir data, dan pada 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

Disini peneliti akan melakukan penelitian mengumpulkan data-

data terkait penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali 

di MTs Ma’arif Pulung tahun ajaran 2018-2019. Hasil pengumpulan data 

kemudian dianalisis sehingga dapat menjadi suatu evaluasi bagi lembaga 

terkait dan wawasan bagi peneliti serta menjadi laporan hasil penelitian 

yang disampaikan kepada lembaga peneliti yaitu IAIN Ponorogo dan di 

lembaga yang diteliti yakni MTs Ma’arif Pulung. 

3. Lokasi Penelitian 

MTs Ma’arif Pulung terletak di RT 02 RW 01 Tosari desa 

Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur. 

MTs Ma’arif Pulung adalah sekolah terakreditasi A dan merupakan 

sekolah adiwiyata. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.53 Menurut lofland terkait sumber data, sumber data primer atau 

tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data 

                                                           
53Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 

2005), 157. 
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langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun yang 

dimaksud sebagai sumber data primer adalah siswa dan guru. 

Data sekunder atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh 

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek 

penelitiannya.54 Adapun sebagai data penunjang penulis mengambil dari 

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, mengumpulkan 

dokumentasi, serta penulis mengadakan wawancara langsung dengan 

orang-orang yang berkompeten dalam penelitian ini. 

5. Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang 

diperlukan, baik yang berhubungan dengan studi literatur maupun data 

yang dihasilkan dari data empiris. Dalam studi literatur penulis menelaah 

buku-buku, karya tulis, karya ilmiah, maupun data yang berkaitan dengan 

judul penelitian, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dan alat utama 

bagi praktik penelitian lapangan. Metode penelitian data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Metode Observasi 

Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan 

yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek 

dengan menggunakan keseluruhan alat indra.55 Metode ini digunakan 

langsung untuk mengamati benda-benda yang menjadi sasaran objek 

                                                           
54Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 91. 
55Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1998), cet. II., 146. 
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penelitian. Melalui pengamatan atau observasi peneliti juga dapat 

mengamati hubungan manusia serta kegiatan yang dilakukan. Fungsi 

observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati secara 

langsung penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali 

di MTs Ma’arif Pulung. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Metode interview atau wawancara yaitu sebagai suatu proses 

tanya jawab lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, 

yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan suaranya 

dengan telinganya sendiri.56 Penulis menggunakan metode ini dengan 

cara melakukan wawancara langsung dengan siswauntuk 

mendapatkan data terkait nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

kegiatan ziarah wali yang telah mereka ikuti dengan cara 

menyimpulkan proses pelaksanaan dan pengalaman yang mereka 

dapatkan dari kegiatan tersebut. 

Wawancara juga dilakukan terhadap kepala sekolah, dan guru 

di MTs Ma’arif Pulung untuk mengetahui proses pelaksanaan 

kegiatan ziarah wali dan bagaimana dampak kegiatan tersebut 

terhadap karakter siswa pada umumnya. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang 

digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, 

                                                           
56Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi, 2004), jilid 2, 217. 
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baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting 

lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah 

data/dokumen yang tertulis.57 Penulis menggunakan metode ini 

dengan cara menyelidiki dokumen/ buku, dokumen di buletin/ 

majalah, dan catatan harian yang dapat memberikan keterangan 

penelitian tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh catatan 

atau arsip yang berkaitan dengan kajian yang berasal dari dokumen-

dokumen di MTs Ma’arif Pulung. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan 

Huberman. Dalam buku mereka yang berjudul analisis data kualitatif 

menjelaskan secara mendalam cara data seharusnya dianalisis dalam 

penelitian kualitatif. Mereka menegaskan bahwa analisis data dalam 

penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, secara garis besar dibagi 

dalam tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

a. Kodifikasi Data 

Tahap kodifikasi data merupakan tahap pengkodingan 

terhadap data. Pengkodingan data adalah peneliti memberikan nama 

atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil kegiatan tahap pertama 

adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. 

                                                           
57Irawan Sarlito, Metode Penelitian Sosial  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), cet. 

IV., 71-73. 
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Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh 

peneliti. 

Proses ini berlangsung secara terus sepanjang pelaksanaan 

penelitian, bahkan prosesnya diawali sebelum pelaksanaan 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan 

data-data hasil wawancara dan dokumentasi, setelah seluruh data 

terkumpul, data-data yang masih umum dipilih dan difokuskan sesuai 

dengan masalah tentang penanaman pendidikan karakter melalui 

kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung. 

b.  Penyajian Data 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis 

dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau 

pengelompokan. Dalam penelitian ini, setelah seluruh data yang 

berkaitan dengan penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan 

ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung terkumpul dan melalui kodifikasi 

data, maka selanjutnya data terkumpul disusun secara sistematis agar 

lebih mudah dipahami. 

c. Menarik Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap 

lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 

temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu 

wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, 

peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan 
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mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan 

tidak ada kesalahan yang telah dilakukan. 

Menurut Miles dan Huberman, ketiga langkah tersebut 

dilakukan atau diulang terus setiap setelah melakukan pengumpulan 

data dengan teknik apapun. Dengan demikian, ketiga tahap itu harus 

dilakukan terus sampai penelitian berakhir.58 

7. Pengecekan Keabsahan temuan 

Keabsahan data merupakan  konsep penting yang dapat diakses 

dari data kesahihan (validitas) dan kehandalan (kredibilitas data).59 Data 

dapat di katakan absah jika data tersebut sudah falid dan juga sudah di 

uji kehandalanya. 

Derajat kepercayaan keapsahan data (kredibilitas data) dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan, yang merupakan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan dan isu 

yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan dengan cara 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap penanaman pendidikan karakter melalui 

kegiatan ziarah wali. 

Tehnik triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

                                                           
58Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 178-180. 
59Lexy J. Meleong. Metodologi Penelitian Kualtatif,  171. 
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triangulasi sebagai tehnik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. 

Dalam penelitian ini digunakan tehnik triangulasi dengan 

sumber, berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melelui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu bisa dicapai dengan cara dengan 

cara: 

a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan 

apa yang dilihat secara peribadi  

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

dengan apa yang dimaksud secara peribadi  

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan  

Selanjutnya metode triangulasi melalui 2 strategi yaitu: 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data.  

b. Pengecekan derajat kepercayaan bersumber dari data yang sama  

Teknik ke 3 dengan cara memanfaatkan para peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurai 

kemelencengan dalam data. 
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BAB 4 

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KEGIATAN ZIARAH WALI  

DI MTS MA’ARIF PULUNG TAHUN AJARAN 2018-2019 

 

A. PROFIL MTS MA’ARIF PULUNG 

1. Sejarah Berdirinya MTs Ma’arif Pulung 60 

Pada tahun 1962 para tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Pulung 

mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bersifat kursus keagamaan 

yang bertujuan untuk membina kader-kader Agama Islam yang berhaluan 

Ahlussunnah wal jama’ah. Pendidikan yang bersifat kursus tersebut diikuti 

oleh seluruh rangting NU se-Wilayah Kecamatan Pulung.  

Setelah empat tahun berjalan, pada tahun 1967 melalui sebuah 

forum rapat pengurus MWC NU kecamatan Pulung sepakat untuk merubah 

kursus tersebut menjadi sebuah lembaga pendidikan formal setingkat SLTP, 

dengan tujuan untuk mempersiapkan kader-kader da’wah keagamaan yang 

terdidik dan ikut serta dalam mencerdaskan bangsa,Akhirnya kesepakatan 

tersebut melahirkan sebuah SLTP yang bernama “SMP AL-HIDAYAH” 

yang bertempat di kota kecamatan Pulung. 

Pada tahun 1969, SMP Al- Hidayah telah memiliki siswa sampai 

pada kelas III, pada saat inilah muncul permasalahan, yakni ketika akan 

melaksanakan Ujian Akhir siswa kelas III, ternyata di Departemen 

                                                           
60Lihat transkrip dokumentasi: 01/D/13-XI/2018. 
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Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Al-Hidayah belum terdaftar sehingga 

kesulitan untuk ikut dalam pelaksanaan Ujian Akhir.  

Karena kesulitan yang dialami tersebut maka para tokoh Ulama yang 

bertanggungjawab terhadap kelangsungan pendidikan di SMP AL-

HIDAYAH tersebut memutuskan untuk merubah SMP Al-Hidayah menjadi 

MU’ALLIMIN NU 4 TAHUN dengan kurikulum mengacu pada 

Mu’allimin tingkat Cabang Ponorogo yang berada di Durisawo. 

Pada tahun 1971 situasi social politik sangat tidak menguntungkan 

karena NU pada saat itu adalah sebuah Organisasi Politik, hal ini berimbas 

kepada MU’ALLIMIN NU, yang mana masyarakat mempunyai pandangan 

bahwa MU’ALLIMIN NU adalah sekolah Politik, sehingga masyarakat 

enggan untuk menyekolahkan anaknya di Mu’allimin NU selain berbagai 

tekanan-tekanan dari instansi-instansi lain yang tidak ingin Mu’allimin NU 

bisa berkembang di masa yang akan datang. 

Sadar akan kondisi yang tidak menguntungkan tersebut para tokoh 

NU Kecamatan Pulung memutuskan untuk merubah kembali 

MU’ALLIMIN NU MENJADI MU’ALLIMIN MA’ARIF, dan yang 

semula bertempat di kecamatan Pulung dipindahkan di Desa Munggung 

dengan pertimbangan bahwa di Pulung penanggungjawab operasionalnya 

sudah tidak aktif lagi bahkan nyaris tidak ada. 

Dengan dipindahkannya Mu’allimin Ma’arif dari Pulung ke Desa 

Munggung maka sudah menjadi suatu keharusan kalau para tokoh agama 

NU ranting Munggung harus berusaha sekuat tenaga untuk memikirkan 
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bagaimana Madrasah yang didirikan dengan perjuangan berat tersebut dapat 

tetap berdiri dengan kokoh berkualitas dan dapat bersaing dengan 

pendidikan lain di Pulung khususnya dan secara Nasional pada umumnya, 

maka untuk menunjang hal tersebut atas prakarsa para tokoh NU akhirnya 

dapat berdiri gedung Mu’allimin Ma’arif diatas tanah wakaf seluas 2360 

M2.  

Pada tahun 1978 keluar SKB Tiga menteri nomor: Lm/3/B/1978, 

yang membawa secercah harapan untuk dapat mengembangkan pendidikan 

agama dengan pengakuan penuh dari Pemerintah. Sejalan dengan SKB tiga 

Menteri tersebut, dan untuk meningkatkan mutu dan persamaan nilai ijazah 

maka MU’ALLIMIN MA’ARIF dilebur dan berubah nama menjadi MTs 

MA’ARIF MUNGGUNG, dan kurikulum disesuaikan dengan kurikulum 

Departemen Agama. 

Pada masa inilah masyarakat mulai mau melirik kembali Muallmin 

Ma’arif yang telah berubah nama menjadi MTs Ma’arif , dan dari tahun ke 

tahun MTs Ma’arif Munggung dapat tumbuh dan berkembang dengan 

signifikan sesuai dengan perkembangan zaman. 

MTs Ma’arif Munggung mengalami berbagai perubahan 

sebagaimana yang telah diabstraksikan di atas, adapun perjalanan 

perubahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Tahun 1962 Berdiri (SMP AL-Hidayat) 

b. Tahun 1975 Mu’allimin Ma’arif (Piagam Depag Tahun 1975) 

c. Tahun 1978 MTs Ma’arif (Piagam Depag No : Lm/3/44/B/1978) 
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d. Tahun 1982 Piagam Pengesahan dari LP. Ma’arif  

e. Tahun 1993 Terdaftar (SK Depag Propinsi No : 

Wm.06.03/PP.03.2/2005/93 

f. f. Tahun 1994 Diakui (SK Depag Propinsi No : 

Wm.06.03/PP.03.2/52/SKP/94 

g. Tahun 2000 Diakui (SK Depag Propinsi No : 

Wm.06.03/PP.03.2/0876/2000 

h. Tahun 2003 Sertifikat NIS Dinas Pendidikan No: 421/1228/405.47/03. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan61 

a. VISI : 

Religius, Saintis, Kompetitif, Berbudaya 

Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita MTs Ma’arif 

Munggung, antara lain: 

1) Berorientasi pada keunggulan dengan memerhatikan potensi 

kekinian; 

2) Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat; 

3) Ingin mencapai keunggulan 

4) Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga Madrasah 

5) Mendorong adanya perubahan yang lebih baik 

6) Mengarahkan langkah-langkah yang strategis (misi) Madrasah 

 

 

                                                           
61Lihat transkrip dokumentas : 02/D/13-XI/2018. 
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b. MISI : 

1) Menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 

SWT sesuai ajaran islam ahlussunaah wal jama’ah 

2) Pembiasaan berakhlakul karimah 

3) Menciptakan suasana yang kondusif untuk keefektifan seluruh 

kegiatan sekolah 

4) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk 

mengoptimalkan potensi. 

5) Mengembangkan budaya kompetitif bagi peningkatan prestasi. 

6) Mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan tugas 

kependidikan dan keguruan. 

7) Melestarikan dan mengembangkan bidang olahraga, seni, dan 

budaya. 

8) Mengembangkan pribadi yang cinta tanah air dan bangsa.  

c. TUJUAN :  

1) Mampu secara aktif melaksanakan ibadah yaumiyah dengan benar 

dan tertib 

2) Khotaman Al- Qur’an dan tartil 

3) Hafal Juz Amma 

4) Berakhlaq mulia 

5) Mampu berbicara Bahasa Arab dan Inggris 

6) Dapat bersaing dengan sekolah lain dalam bidang ilmu 

pengetahuan. 
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3. Alamat MTs Ma'arif Pulung62 

Alamat: RT.02 RW 01 Tosari Ds.Munggung Kec.Pulung Kab.Ponorogo  

Email: info@matsamu.sch.id 

Web: www.matsamu.sch.id 

4. Fasilitas MTs Ma'arif Pulung 63 

a. Semua ruang kelas dilengkapi LCD Proyektor dan sarana Audio Visual 

b. Laboratorium Komputer yang lengkap 

c. Laboratorium IPA yang representatif 

d. Perpustakaan luas dan memadai 

e. Sarana Pembelajaran olahraga dan keterampilan yang memadai 

f. Koperasi Siswa 

g. Masjid Al Muttaqin sebagai sarana Ibadah 

h. Ponpes Al Muttaqin sebagai sarana pembelajaran kitab kuning 

i. Mobil sebagai sarana  angkutan siswa 

5. Guru MTs Ma'arif Pulung 64 

No Nama Pelajaran Jabatan 

1.  Annas Hidayana, S.Pd Bahasa Inggris Kepala Madrasah 

2.  Kyai Imam Supandi Bahasa Arab KA. UKS 

3.  Imam Bani Bahasa Jawa Waka Sarpras 

4.  Drs. Agus Sholeh Aqidah Akhlaq Wali Kelas VII B 

5.  Ilyas, S.Pd Bahasa Indonesia  

6.  Imam Mahfud, S.Pd.I SKI Waka Kesiswaan 

7.  Hawwin Tohar , S.Pd.I Bahasa Arab Bendahara dan Lab. Komputer 

8.  Ratna Wulan F, SS Bahasa Arab Wali Kelas VIII U 

                                                           
62Lihat transkrip dokumentasi : 03/D/13-XI/2018. 
63Lihat transkrip dokumentasi : 04/D/13-XI/2018. 
64Lihat transkrip dokumentasi : 05/D/13-XI/2018. 
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9.  Ertik Suriya W, S.Pd BK PB/Konseling 

10.  Ahmad Baihaqi, S.Pd Pkn Team Website 

11.  Wahyu Muhammad R, A.Md Bimbingan Al Quran Pustakawan 

12.  Yosy Fitra N, S, Pd Bahasa Indonesia Wali Kelas VII U 

13.  Shinta Agustina, S.Pd 
TIK dan Bahasa 

Inggris 
Wali Kelas VIII A 

14.  Siti Nurlaela, M.Pd.I Quran Hadist Waka Kurikulum 

15.  Sigit Setiantoko, S.Pd IPS Waka Sarpras 

16.  Muhrojin, S.Pd.I Aswaja Waka Humas 

17.  Wahyu Winarni, S.Pd IPS Terpadu Wali Kelas IX A 

18.  Siti Khoirul A, S.Pd IPA Wali Kelas IX B dan Lab. IPA 

19.  Imam Muhtar, S.Pd.I FIQIH Wali Kelas VIII B 

20.  Yuyun Munawaroh, S.Pd Matematika  

21.  Dwi Aisin, S.Pd Bahasa Inggris  

22.  Sadikan Bimbingan Al Quran KTU 

23.  Jalalludin, S.Pd BIMTAQ Staff TU 

24.  Badar Khoiriani Bimbingan Al Quran Staff TU 

25.  Ima Mufidatul Ilmi IPA  

26.  Muhammad Zaki A Matematika  

27.  Slamet Basuki  Penjaga Madrasah 

28.  Hariyadi,S.Pd Penjas dan STK  

29.  Farid Zainul M, S.Pd.I Fiqih  

Tabel 4.1 Guru MTs Ma'arif Pulung 

B. PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KEGIATAN ZIARAH WALI DI 

MTS MA’ARIF PULUNG 

1. Model Pendidikan Karakter Dalam Kegiatan Ziarah Wali Di Mts 

Ma’arif Pulung Tahun Ajaran 2018-2019 

Kegiatan ziarah wali merupakan kegiatan yang dapat menambah 

wawasan dan pengalaman siswa serta dapat menanamkan pendidikan 

karakter siswa. MTs Ma’arif Munggung Pulung terus berupaya 

meningkatkan kualitas siswa tidak hanya dalam ranah kognitif tetapi juga 

dalam aspek afektif. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kecerdasan 
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spiritual siswa. Sehingga diharapkan para siswa memiliki karakter religius 

yang kuat dan karakter-karakter lain yang dapat terus dipupuk melalui 

kegiatan ziarah wali ini. Seperti yang diutarakan oleh bapak Anas 

Hidayana, S.Pd selaku kepala MTs Ma’arif Munggung Pulung :  

“Mengingat lembaga kita yang berbasis Islam dan bernaung 

di bawah Maarif, kita perlu melestarikan kegiatan-kegiatan yang 

mengokohkan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Salah satunya ya 

kegiatan ziarah wali ini. Siswa kita yang mayoritas berasal dari 

daerah sekitar sini cukup membantu madrasah untuk melakukan 

pengawasan terhadap siswa. Orang tua siswa juga sangat 

mendukung kegiatan ini.”65 

 

Ada dua kegaiatan ziarah wali yang diadakan MTs Ma’arif Pulung 

yang diikuti kelas VIII dan kelas IX. Hal ini dijelaskan oleh bapak Imam 

Mahmud, S.Pd,I selaku waka kesiswaan di MTs Ma’arif Munggung Pulung 

sebagai berikut : 

“Kegiatan ziarah wali harus diikuti oleh seluruh siswa kelas 

VIII karena itu merupakan agenda rutinan. Kegiatan ziarah wali 

kelas VIII tergabung dalam paket study tour dengan rute ke Jogja. 

Jadi sebelum kita ke candi Borobudur, pantai Parangtritis, taman 

pintar, Malioboro, kita singgah dulu di makan Sunan Tembayat di 

Klaten dan makam kyai Raden Santri di Muntilan Magelang. Kelas 

VIII terdiri dari tiga rombel di mana setiap rombel terdiri dari kurang 

lebih 30 siswa, A,B, dan unggulan. Sehingga mereka kita bagi 

menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok ada sekitar delapan 

orang yang didampingi satu pembina. Nah setiap kelompok itu 

sudah kita kasih tahu objek mana saja yang harus mereka teliti yang 

kemudian nanti hasilnya dibuat karya tulis dan power point untuk 

dipresetasikan di depan seluruh siswa MTs Ma’arif Pulung. 

Kegiatan ini ada dewan jurinya dan pemenang juga akan 

mendapatkan piala bergilir. Selain tiga rombel di atas, peserta yang 

ikut juga ditambah satu kelompok kecil yaitu MEC Matsamu 

English Club yang tugasnya adalah berbincang-bincang dengan 

bule. Mereka mencari bule untuk berfoto bersama, berkomunikasi 

dengan bule tersebut, dan nanti hasilnya juga dipresentasikan dalam 

bahasa Inggris. 

                                                           
65Lihat transkrip wawancara : 01/W/5-II/2019. 
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Selain kelas VIII, juga terdapat kegiatan ziarah wali yang 

diikuti kelas IX. Kegiatan ini dilakukan di awal semester genap. 

Untuk makam-makam yang akan dikunjungi tergantung dari 

lembaga, kalau memungkinkan dan waktunya tidak bebarengan 

dengan kegiatan lain kita ke makam wilayah Jatim tapi kemarin-

kemarin karena mepetnya waktu dengan ujian kelas IX sehingga 

hanya di wali-wali sekitar Ponorogo saja.66 

 

Pelaksanaan kegiatan ziarah wali juga diungkapkan oleh Jouhan 

Marga Sakhavia, salah seorang siswa kelas IX MTs Ma’arif Pulung : 

“Selama saya menjadi siswa di MTs Ma’arif Pulung sudah 

dua kali saya mengikuti kegiatan ziarah wali, yaitu ketika saya 

duduk di kelas VIII dan kelas IX yang dilaksanakan di awal semester 

genap. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh siswa yang mau saja 

melainkan harus diikuti semua siswa.”67 

 

Dalam pelaksanaannya kegiatan ziarah wali tak lepas dari arahan 

dan bimbingan para guru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu 

siswi kelas VIII, Ayunda Putri Ramadani sebagai berikut : 

“Guru sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan ziarah 

wali. Beliau selalu memberikan contoh yang baik kepada para siswa. 

Misalnya, ketika turun dari bus segera menuju makam dan 

melakukan istighasah dengan khusyuk dan khidmat. Pun juga dalam 

pelaksanaan shalat berjamaah, beliau-beliau bersegera untuk 

berwudhu dan meminta para siswa untuk tidak ramai dan 

menunaikan shalat dengan sungguh-sungguh. Beberapa guru yang 

udzur menghimbau anak-anak yang masih bersliweran agar segera 

menuju tempt shalat berjamaah. Setelah selesai dari makam, para 

guru tak bosan menggiring para siswa agar segera kembali ke bus 

tidak mampir-mampir untuk berbelanja atau melihat-lihat yang 

lainnya sehingga jadwal bus dapat berangkat sesuai jadwal yang 

telah direncanakan untuk menghindari keterlambatan atau macet.”68 

 

Salah satu kunci suksesnya sebuah kegiatan tak terkecuali kegiatan 

ziarah wali adalah disiplin terhadap jadwal maupun peraturan. Hal tersebut 

                                                           
66Lihat transkrip wawancara : 02/W/5-II/2019. 
67Lihat transkrip wawancara : 03/W/6-II/2019. 

68Lihat transkrip wawancara : 04/W/7-II/2019. 
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diungkapkan Putri Firnanda, salah seorang siswa kelas IX sebagai berikut : 

“Sebelum kita berangkat ziarah wali, sudah disampaikan 

oleh pihak panitia terkait jadwal kegiatan yang akan dilakukan. 

Semua siswa dihimbau dapat mematuhi jadwal tersebut. Oleh 

karenanya para guru selalu menghalau siswa untuk segera menuju 

bus setelah kegiatan di makam selesai. Jangan sampai terjadi sudah 

disepakati kita akan shalat jamak ta’khir tetapi malah tidak segera 

kembali ke bus sehingga waktu shalat di awal pun habis dan di akhir 

pun sangat mepet. Sangat penting untuk mematuhi jadwal tersebut 

karena oleh panitia sudah disesuaikan dengan jam-jam padat sesuai 

lokasi yang akan dituju. Ketidaksesuaian jadwal akan menyebabkan 

kemoloran karena terkadang bisa terjebak macet parah. Jadi suka 

sebel kalau dah nunggu di bus tetapi teman-teman yang lain nggak 

segera ngumpul. Selama kegiatan kita juga memakai seragam agar 

memudahkan dalam pengawasan. Jadi kalau ada siswa yang 

berpisah dari rombongannya dari jauh sudah bisa terlihat dari 

seragamnya.”69 

 

Terkait penanaman pendidikan karakter yang diinginkan oleh MTs 

Ma’arif Pulung tidak hanya bersifat himbauan atau sesuatu yang bersifat 

abstrak. Tetapi mereka merancang suatu kegiatan yang bersifat aplikatif dan 

melibatkan siswa secara langsung. Hal tersebut diungkapkan oleh Siti Nur 

Janah, salah satu siswi kelas VIII MTs Ma’arif Pulung yang telah mengikuti 

kegiatan ziarah wali : 

“Sebelum mengikuti kegiatan ziarah wali, seluruh peserta 

ada pengarahan ya semacam pembekalan begitu. Apa yang perlu 

dipersiapkan, dilakukan nanti di sana, dan beberapa ha yang harus 

diketahui siswa. Kegiatan ziarah wali ini melibatkan siswa secara 

langsung, berbeda dengan misalnya perayaan hari besar Islam kita 

kan cuma jadi peserta pasif. Siswa melakukan ritual keagamaan 

sesuai arahan dan panduan yang telah diberikan, mengikuti Imam 

dalam istighasah yang dilakukan di area makam.”70 

 

Dewi Puspita Putriani, salah seorang siswi kelas VIII juga 

                                                           
69Lihat transkrip wawancara : 05/W/6-II/2019. 

70Lihat transkrip wawancara : 06/W/7-II/2019. 
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menyampaikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan ziarah wali di 

mana siswa terlibat aktif dalam setiap agenda kegiatan berbeda dengan 

pembelajaran di kelas, nilai karakter religius yang dipelajari siswa secara 

teori dan disampaikan dengan metode ceramah: 

“Dalam kegiatan ziarah wali tersebut kita belajar langsung 

bagaimana tatacara shalat dalam perjalanan apakah itu jamak 

ataupun qashar. Kita juga jadi lebih lancar ketika mengucapkan 

bacaan istighasah ketika berziarah kubur baik itu bacaan tahlilnya 

maupun tentang doa-doanya.”71 

 

 

2. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kegiatan Ziarah Wali Di MTs 

Ma’arif Pulung Tahun Ajaran 2018-2019 

Dalam proses penanaman pendidikan karakter, kepala sekolah dan 

para guru tetap mempertahankan kegiatan ziarah wali dilaksanakan setiap 

tahun karena hal tersebut dapat memupuk karakter siswa dan diharapkan 

dapat meminimalisir perilaku negatif seiring berkembangnya zaman di era 

globalisasi seperti sekarang ini.  

Banyak implikasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan 

ziarah wali. Hal ini dijelaskan oleh bapak Imam Mahmud, S.Pd,I selaku 

waka kesiswaan di MTs Ma’arif Munggung Pulung sebagai berikut : 

“Kegiatan ziarah wali tetap kita pertahankan karena 

memiliki banyak dampak positif bagi siswa. Tentunya yang paling 

utama adalah terkait nilai religius. Dalam ziarah wali kita melakukan 

tahlil dan membaca doa di makam yang kita ziarahi. Dengan 

beberapa makam yang kita ziarahi maka semakin sering pula 

pembacaan tahlil dan doa tersebut diulang-ulang. Hal inilah yang 

yang kita harapkan agar amaliyah seperti ini tertanam dalam diri 

setiap siswa sehingga di kemudian hari mereka akan terbiasa 

melakukan hal tersebut. 

                                                           
71Lihat transkrip wawancara : 07/W/7-II/2019. 
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Kegiatan ziarah wali yang dilaksanakan dalam beberapa hari 

ikut melatih kedisiplinan siswa terkait sholat. Siswa yang biasanya 

masih ada beberapa sholat yang terlewatkan mau tidak mau akan 

melaksanakan sholat secara lengkap karena sholat diatur sedemikian 

rupa agar berjamaah. Para siswa diajari bagaimana caranya mereka 

sholat jamak dan qashar. Mereka yang biasanya hanya belajar secara 

teori di kelas sekarang mereka dapat mempraktekkannya secara 

langsung. Untuk meminimalisir kebingungan siswa sudah kita 

siapkan buku panduan lengkap terkait ziarah wali mulai bacaan, tata 

cara sholat jamak dan qashar, doa-doa diperjalanan, dan fadhilah 

atau hadits-hadits terkait ziarah wali. 

Tentunya melakukan perjalanan jauh dengan jumlah peserta 

yang cukup banyak bukanlah hal yang mudah. Panitia beserta para 

guru terus berupaya agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal yang 

telah disepakati sehingga dapat meminimalisir macet, molor, dan 

sebagainya. Jadi sebelum turun dari bus kita sampaikan kepada para 

siswa, kita di lokasi sampai jam berapa sehingga para siswa tahu 

kapan bis akan berangkat. Kita juga sampaikan di mana nanti kita 

akan mandi, makan, dan lain lain. Sehingga ketika waktunya bus 

berangkat tidak ada siswa yang masih tercecer karena masih tertarik 

untuk berbelanja atau yang lainnya.”72 

 

Cukup banyak implikasi nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terdapat dalam kegiatan ziarah wali. Banyak hal yang dapat siswa pelajari 

dari kegiatan ziarah wali ini. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Drs 

Agus Sholeh selaku guru pengampu mata pelajaran Aqidah Akhlak di MTs 

Ma’arif Pulung sebagai berikut : 

“Menurut saya kegiatan ziarah wali ini sangat penting bagi 

para siswa. Kegiatan ini dapat meneguhkan keberadaan lembaga kita 

sebagai lembaga Ma’arif di mana ada beberapa kalangan yang tidak 

memperbolehkan ziarah wali. Kita terus berkomitmen untuk 

melaksanakan kegiatan ini karena memberikan dampak positif bagi 

siswa.Kegiatan ini juga sangat didukung oleh para wali murid. Para 

siswa dapat belajar banyak hal dalam kegiatan ini. Mereka dapat 

mempelajari sejarah tokoh-tokoh yang kita ziarahi. Bagaimana 

sejarah mereka memperjuangkan Islam disertai karomah-karomah 

beliau sehingga semain menenguhkan hati masyarakat akan ajaran 

yang beliau bawa.   

 

                                                           
72Lihat transkrip wawancara : 02/W/5-II/2019. 
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Di sekitar makam yang kita ziarahi, banyak ditemukan orang 

yang meminta-minta baik itu anak-anak maupun orang dewasa 

bahkan ada yang kondisinya cukup memprihatinkan. Banyak anak-

anak yang memberikan bantuan sekedarnya sebagai wujud 

kepedulian mereka terhadap sesama. Di beberapa tempat makam 

yang kita kunjungi juga terdapat tulisan-tulisan yang menghimbau 

agar kita mempedulikan rakyat kecil. Saya kira banyak hal yang 

dapat kita pelajari dari paket kegiatan ziarah wali ini, tidak hanya 

dari unsur religiusnya saja.”73 

 

Implikasi nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali 

juga diungkapkan oleh salah satu siswi kelas VIII, Ayunda Putri Ramadani 

sebagai berikut: 

“Saya senang sekali ada kegiatan ziarah wali, ini pengalaman 

kita melakukan perjalanan yang cukup jauh. Kita dilatih agar rajin 

beribadah. Bagaimana caranya menjaga sholat lima waktu walaupun 

kita sedang dalam perjalanan. Sesampainya di makam yang kita 

ziarahi, kita segera diarahkan menuju makam dan duduk dengan 

tertib mengikuti Imam melantunkan tahlil dan bacaan doa. Setelah 

selesai kegiatan di makam, kita segera menuju bus kembali untuk 

melanjutkan perjalanan. Guru-guru bertugas menertibkan siswa 

untuk mengingatkan agar segera kembali ke bus karena di setiap 

makam yang kita ziarahi di sekitarnya terdapat banyak penjual yang 

menjajakan barang dagangannya dan hal tersebut cukup bisa 

menarik minat siswa untuk berbelanja barang-barang yang 

diinginkannya sehingga nanti jadwal berangkatnya bisa molor.”74 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Siti Nur Janah, salah satu siswi 

kelas VIII MTs Ma’arif Pulung yang telah mengikuti kegiatan ziarah wali 

pada tahun ini : 

“Kegiatan ziarah wali termasuk salah satu kegiatan yang 

ditunggu oleh siswa karena tidak semua bisa mengikutinya. 

Kegiatan ini dikhususkan diikuti oleh siswa kelas VIII sejumlah tiga 

rombel. Ziarah wali memberikan pengalaman dan kesan yang 

mendalam bagi setiap siswa. Ketika menziarahi makam kita jadi 

ingin tahu bagaimana sejarah beliau dulu dalam berdakwah agama 

Islam dengan penuh semangat. Setelah sampai di makam, kita duduk 

                                                           
73Lihat transkrip wawancara : 08/W/5-II/2019. 
74Lihat transkrip wawancara : 04/W/7-II/2019. 
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berbaris dengan khidmat terpisah antara siswa laki-laki dan 

perempuan mengikuti bacaan tahlil yang diakhiri dengan doa. 

Setelah selesai doa secara bersama-sama masih nampak beberapa 

siswa duduk melanjutkan doanya masing-masing. Kita 

melaksanakan sholat secara berjamaah. Ada kalanya dengan cara 

jamak qashar taqdim maupun jamak qashar ta’khir menyesuaikan 

lokasi dan waktu yang tersedia.”75 

 

Selain sisi reigius tentunya, ada sisi lain dari pelaksanaan kegiatan 

ziarah wali yang dapat ikut membentuk karakter siswa. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Jouhan Marga Sakhavia, salah seorang siswa kelas IX 

MTs Ma’arif Pulung : 

“Di sekitar area makam terdapat banyak orang yang 

meminta-meminta baik rute menuju makam maupun keluar dari 

makam. Namun tidak di setiap makam yang kita kunjungi terdapat 

fenomena tersebut. Terkadang dari sekian banyak orang yang 

meminta-minta tersebut nampak ada beberapa yang sangat 

memprihatinkan, ada yang sudah sangat tua, ada anak-anak kecil, 

bahkan ada orang yang kondisinya cacat. Banyak dari teman-teman 

yang merasa iba dan memberikan bantuan uang ala kadarnya pada 

mereka yang biasanya dibalas serentetan doa tulus dari mereka 

kepada orang yang telah memberi.76 

 

Dewi Puspita Putriani, salah seorang siswi kelas VIII juga 

menyampaikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan ziarah wali : 

“Selama mengikuti kegiatan ziarah wali, saya jadi 

mempunyai lebih banyak teman dari kelas lain. Karena bus memuat 

tempat duduk siswa secara acak tidak berdasarkan rombel kelas. 

Sebelumnya kemana-mana hanya dengan teman sekelas saja, 

sekarang bisa lebih akrab dengan siapapun baik ketika di bus atau di 

makam. Kegiatan yang diadakan secara bersama-sama seperti ini 

dapat memupuk kebersamaan kita sebagai sesama siswa MTs 

Ma’arif Pulung sehingga menjadi lebih akrab, kompak, dan 

mengenal satu sama lain.”77 

 

Begitu juga Putri Firnanda, salah seorang siswa kelas IX juga 

                                                           
75Lihat transkrip wawancara : 06/W/7-II/2019. 
76Lihat transkrip wawancara : 03/W/6-II/2019. 
77Lihat transkrip wawancara : 07/W/7-II/2019. 
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mengungkapkan pengalamannya selama mengikuti kegiatan ziarah wali: 

“Saya sangat antusias sekali setiap mengikuti kegiatan ziarah 

wali baik ketika kelas VIII yang jadi satu paket dengan study tour 

maupun kegiatan ziarah wali ketika kelas IX. Keduanya merupakan 

pengalaman yang tak terlupakan. Di setiap makam yang kita ziarahi 

kita melakukan istighasah memanjatkan doa kepada Allah dengan 

washilah wali sebagai kekasih Allah. Kalau dulu kita bingung 

dijelaskan tata cara sholat jamak qashar di kelas karena ribet dan 

panjang kan bacaannya dan hanya teori saja ternyata tidak sesulit 

yang kita pelajari kalau sudah dipraktekkan ketika di perjalanan. 

Dengan kegiatan yang dilakukan bersama-sama seperti ini kita jadi 

mengenal antara satu teman dengan dengan yang lainnya. Yang 

biasanya kita hanya mengenal akrab teman sekelas saja sekarang 

kita bisa mengenal secara menyeluruh teman-teman satu 

angkatan.”78 

 

  

                                                           
78Lihat transkrip wawancara : 05/W/6-II/2019. 
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BAB 5 

ANALISIS PENDIDIKAN KARAKTER  

DALAM KEGIATAN ZIARAH WALI DI MTS MA’ARIF PULUNG 

TAHUN AJARAN 2018-2019 

 

A. Model Pendidikan Karakter Dalam Kegiatan Ziarah Wali di MTs Ma’arif 

Pulung Tahun Ajaran 2018-2019 

Penanaman pendidikan karakter di MTs Ma’arif Pulung diupayakan 

berlangsung secara maksimal. Lembaga sekolah menerapkan beragam model 

yang diterapkan dalam kegiatan ziarah wali sebagai upaya penanaman 

pendidikan karakter bagi siswa-siswinya. Kegiatan ziarah wali dilaksanakan 

sebanyak dua kali yaitu ketika siswa duduk di kelas VIII dan kelas IX di awal 

semester genap. Adapun model penanaman pendidikan karakter melalui 

kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung adalah sebagai berikut: 

1) Pembiasaan 

Model pembiasaan merupakan model yang sangat penting dalam 

penanaman pendidikan karakter. Karakter dapat dibentuk dengan 

melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan penumbuhan kesadaran 

dalam diri siswa. Meskipun pada awalnya siswa merasa terbebani atau 

terpaksa melakukan suatu perbuatan, tetapi setelah beberapa kali 

dipraktekkan secara terus menerus, dibiasakan, dan memahami arti 

penting dari perbuatan yang dilakukannya, maka akan menjadi sebuah 

karakter yang baik yang terpatri dalam dirinya. 
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Model pembiasaan dalam kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif 

Pulung ditunjukkan dengan kegiatan yang diadakan tidak hanya sekali. 

Lembaga sekolah berusaha menanamkan karakter dengan menjadikan 

kegiatan ziarah wali sebagai agenda rutinan yang diikuti siswa kelas VIII 

dan kelas IX. Juga terdapat beberapa makam yang diziarahi yaitu makan 

Sunan Tembayat di Klaten, makam kyai Raden Santri di Muntilan 

Magelang, dan beberapa makam wali di Ponorogo. Dengan pembiasaan 

tersebut nilai-nilai pendidikan karakter dalam kegiatan ziarah wali dapat 

tertanam dalam diri siswa dan menjadi sesuatu yang melekat untuk 

kehidupan mereka di masa yang akan datang. 

2) Keteladanan 

Pendidikan karakter tidak hanya membutuhkan teori atau konsep. 

Sudah cukup banyak teori tentang karakter yang telah dirumuskan dan 

diuraikan dengan jelas tetapi hal tersebut belum cukup untuk membentuk 

karakter siswa. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dapat 

dilakukan melalui keteladanan oleh guru. Karena karakter cenderung 

merupakan perilaku bukan pengetahuan. Sehingga untuk dapat 

terinternalisasi dalam diri peserta didik maka harus diteladankan tidak 

cukup diajarkan. Para siswa membutuhkan contoh nyata dalam lingkungan 

sekitarnya. 

Dalam model keteladanan, peran guru dalam lingkungan terdekat 

siswa di sekolah sangat dibutuhkan. Begitu pula dalam penanaman 

pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di mana para guru MTs 
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Ma’arif Pulung berupaya menjadi role model yang baik bagi para siswa, 

baik terkait kedisiplinan mengikuti kegiatan maupun contoh nyata dalam 

internalisasi karakter religius. Guru bersegera menuju makam setelah 

turun dari bus dan mengikuti istighasah dengan khusyuk, khidmat, dan 

sungguh-sungguh. Pun juga dalam pelaksanaan shalat berjamaah selama 

perjalanan secara jamak qashar baik taqdim maupun ta’khir. Guru selalu 

bersegera dan melaksanakan shalat dengan tenang dan khusyuk.  

3) Pembinaan disiplin peserta didik 

Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada peraturan. Disiplin akan membantu siswa untuk 

mengembangkan kontrol dirinya mengenali perilaku yang salah lalu 

mengoreksinya. Disiplin tidak identik dengan kekerasan karena disiplin 

yang proporsional adalah yang diterapkan dengan penuh kesadaran dan 

kasih sayang. Kondisi kejiwaan anak butuh diatur sehingga seorang anak 

akan merasa tenteram jika hidupnya teratur. Siswa diharapkan memiliki 

sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari sejak usia dini. Melatih siswa 

untuk mentaati peraturan akan sama halnya dengan melatih mereka untuk 

bersikap disiplin.  

Model penanaman pembinaan disiplin peserta didik dalam 

kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif Pulung tampak dalam jadwal kegiatan 

yang telah disepakati. Kegiatan yang melibatkan banyak siswa dengan rute 

perjalanan yang cukup panjang tentunya disiplin pada jadwal yang telah 

disampaikan merupakan salah satu kunci suksesnya. Baik guru maupun 
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siswa dituntut untuk disiplin dalam mengikuti kegiatan. Hanya beberapa 

siswa saja yang tidak mematuhi jadwal dapat berdampak besar bagi 

seluruhnya. Tentunya bus tidak mungkin berangkat jika seluruh peserta 

kegiatan belum lengkap. Oleh karenanya sangat dibutuhkan kekompakan 

seluruh peserta kegiatan dan kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan sesuai 

arahan dewan guru dan panitia sehingga dapat menghindari kemacetan dan 

kemoloran yang tidak diinginkan. 

4) CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Model CTL merupakan pendekatan yang menekankan kepada 

proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan 

materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan 

nyata sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan mereka. Model CTL dapat membuat peserta didik 

berperan aktif dan semangat mengikuti suatu kegiatan. 

Model CTL berbeda dengan model keteladanan. Model 

keteladanan memprioritaskan fungsi guru sedangkan CTL lebih 

menekankan keterlibatan aktif siswa dalam suatu kegiatan yang telah 

diprogramkan. Dalam kegiatan ziarah wali di MTs Pulung, para siswa 

mempraktekkan nilai-nilai karakter religius dalam kegiatan tersebut. Para 

siswa menjadi subyek di mana mereka melihat, melakukan, 

mempraktekkan, merasakan secara langsung nilai-nilai karakter yang 

dapat mereka ambil dari kegiatan tersebut. Melalui model ini, nilai-nilai 

karakter dapat terinternalisasi secara maksimal dalam diri siswa.   
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B. Implikasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kegiatan Ziarah Wali 

di MTs Ma’arif Pulung Tahun Ajaran 2018-2019 

Kegiatan ziarah wali sebagai agenda rutinan oleh MTs Ma’arif Pulung 

tetap dipertahankan karena dinilai sebagai kegiatan yang cukup efektif dalam 

upaya penanaman nilai-nilai karakter siswa khususnya dalam era globalisasi 

seperti ini. Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa karakter yang dapat 

terinternalisasi dalam diri siswa, yaitu: 

1. Religius 

Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Dalam hal ini, 

kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif pulung fokus terhadap melaksanakan 

ajaran agama yang dianut. Kondisi para siswa yang berada dalam usia 

remaja menjadikan mereka masih labil dan belum begitu bertanggung 

jawab terhadap kewajiba ibadahnya. Oleh karena itu dalam kegiatan ini, 

diatur sedemikian rupa sehingga shalat dilaksanakan secara berjamaah 

agar siswa terbiasa melaksanakan shalat lima waktu secara utuh. Para 

siswa juga dibimbing untuk istighasah, tahlil, dan berdoa di area makam 

yang tentunya ini akan semakin menguatkan nilai religius dalam diri siswa.  

2. Disiplin 

Hakikat dari nilai karakter disiplin ialah perilaku individu yang 

menunjukkan pada ketaatan pada sebuah aturan tertentu dan apabila 

melanggarnya akan dikenakan sanksi yang berlaku. Indikator dari nilai 
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disiplin pada dasarnya ialah disiplin waktu, disiplin menegakkan 

peraturan, dan disiplin perilaku. Dalam kegiatan ziarah wali tersebut para 

siswa dituntut untuk disiplin dengan waktu yang telah disepakati terkait 

alokasi waktu di area makam yang sedang diziarahi karena terkadang di 

suatu makam bersamaan dengan waktu mandi, shalat, dan makan. Jadi 

perlu adanya kesepakatan alokasi waktu untuk menyeragamkan seluruh 

peserta kegiatan ziarah wali. Para siswa juga dituntut untuk mematuhi 

aturan selama mengikuti kegiatan ziarah wali terkait seragam dan tidak 

boleh membawa peralatan elektronik. Pun juga dengan perilaku, para 

siswa dimohon untuk menjaga perilaku mereka selama kegiatan 

berlangsung untuk tidak membuat gaduh dan menjaga ketertiban.   

3. Peduli sesama 

Peduli sesama merupakan karakter yang muncul perasaan peduli 

dengan situasi dan kondisi di sekitarnya, membantu orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan ziarah wali tersebut 

ditemukan di beberapa area makam terdapat beberapa orang yang 

meminta-meminta sehingga dapat menggugah rasa empati para siswa 

untuk sedikit mengulurkan bantuannya terhadap orang lain. Mereka 

menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap penderitaan orang lain 

sehingga terlihat beberapa siswa memberikan bantuan uang ala kadarnya 

kepada mereka. Walaupun tidak semua siswa berlaku demikian tetapi 

cukuplah untuk membangkitakan rasa peduli mereka terhadap orang lain.  
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4. Bersahabat 

Bersahabat merupakan sikap atau tindakan terbuka terhadap orang 

lain yang santun sehingga tercipta kerja sama secara kolaboratif yang baik. 

Kegiatan ziarah wali yang diikuti oleh seluruh siswa dalam satu angkatan 

dapat memupuk rasa persahabatan di antara mereka. Mereka yang awalnya 

tidak saling tahu menjadi mengenal satu sama lain. Mereka yang awalnya 

tidak akrab menjadi lebih dekat satu sama lain. Hal tersebut karena posisi 

tempat duduk bus yang diatur acak tidak sesuai kelasnya masing-masing 

dan dalam setiap agenda kegiatan mereka berbaur menjadi satu tanpa 

dibeda-bedakan berdasarkan kelompok atau kelasnya.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

C. Kesimpulan 

Dari analisis data tentang pendidikan karakter dalam kegiatan ziarah 

wali, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Model pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di MTs Ma’arif 

Pulung tahun ajaran 2018-2019 dilakukan dengan beberapa model 

pendidikan karakter yaitu pembiasaan, keteladanan, pembinaan disiplin 

peserta didik, dan CTL (Contextual Teaching and Learning). 

2) Nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah wali di MTs 

Ma’arif Pulung tahun ajaran 2018-2019 adalah nilai religius, disiplin, 

peduli sesama, dan bersahabat. 

 

D. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang penanaman pendidikan 

karakter melalui kegiatan ziarah wali, maka penulis memberikan beberapa 

saran kepada: 

1. Dewan Guru 

Dewan guru hendaknya terus berupaya meningkatkan usaha dalam 

rangka penanaman nilai karakter siswa. Terlebih guru dapat menjadi 

teladan bagaimana seharusnya karakter-karakter yang harus dimiliki oleh 

siswa. Guru harus bersemangat tidak boleh putus asa dalam membimbing 
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para siswa apalagi dalam zaman era globalisasi sekarang ini yang sedang 

terjadi degradasi moral di kalangan para siswa. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan terus berinovasi membentuk kegiatan-

kegiatan yang mengarah kepada penanaman pendidikan karakter siswa 

dan memotivasi guru agar tidak lelah atau bosan dalam membimbing siswa 

sehingga terwujud siswa dengan karakter-karakter baik yang 

terinternalisasi dalam diri mereka. Kepala sekolah menjadi faktor penting 

dalam membangun komunikasi mensosialisasikan pentingnya pendidikan 

karakter baik kepada para guru, siswa, orang tua, maupun masyarakat. 

Sehingga ketika semua elemen sekolah sama dalam hal visi dan misi 

penanaman pendidikan karakter, semua kegiatan yang mendukung upaya 

tersebut dapat berjalan dengan maksimal. 

3. Peneliti yang akan datang 

Untuk menjadikan pendidikan karakter melalui kegiatan ziarah 

wali sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih 

mendalam tentang penanaman pendidikan karakter di sekolah.  
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