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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada dasarnya merupakan interaksi 

antara pendidik dengan peserta didik, untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan 

tertentu. Fungsi pendidikan yaitu membantu peserta 

didik dalam pengembangan dirinya, yaitu 

pengembangan semua potensi, kecakapan, serta 

karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi 

dirinya maupun lingkungannya.
1
 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan 

oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang 

berlangsung di sekolah maupun luar sekolah sepanjang 

hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat 

memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup 

secara tepat di masa yang akan datang.
2
 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter 

luhur kepada siswa, sehingga mereka memiliki karakter 

luhur, menerapkan, dan mempraktikkan dalam 

kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota 

                                                           
1
Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses 

Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005). 3-4. 
2
 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2001). 11. 
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masyarakat dan warga negara.
3
 Itulah sebabnya, 

penerapan pendidikan karakter menjadi sangat penting 

dalam perkembangan kepribadian dan keimanan siswa. 

Proses pembinaan kepribadian siswa dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan 

program yasinan bergilir yang di dalamnya diciptakan 

lingkungan sosial yang memiliki fokus utama pada 

pembentukan karakter siswa.  

Pembentukan karakter diharapkan bisa 

mewujudkan generasi yang bisa dibanggakan 

kepribadiannya. Karakter itu bisa diubah dan dibentuk 

sedini mungkin, melalui sekolah, keluarga dan 

masyarakat. Perubahan sikap tidak terjadi secara 

spontan, tetapi diantaranya disebabkan oleh adanya 

hubungan dengan objek, wawasan, peristiwa, atau ide 

dan perubahan sikap yang harus dipelajari. 

Oleh karena itu program yasinan bergilir 

merupakan alternatif yang tepat dalam pembentukan 

karakter peserta didik. Meskipun peserta didik 

mendapatkan pengetahuan di sekolah, akan tetapi pada 

realitanya siswa lebih banyak melakukan aktifitas di luar 

sekolah. Disinilah peran pendidikan pembiasaan dengan 

melalui program yasinan bergilir dalam penanaman 

karakter peserta didik, yang pada akhirnya akan 

membentuk karakter peserta didik yang baik dan 

menjadi generasi penerus bangsa. 

                                                           
3
 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi 

(Yogyakarta: Pustaka Belajar 2013) 
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Tujuan utama dari program yasinan bergilir adalah 

untuk membina siswa agar lebih disiplin dan tanggung 

jawab. Disiplin dan tanggung jawab tidak bisa terbangun 

secara instan. Dibutuhkan proses panjang agar Disiplin 

dan tanggung jawab menjadi kebiasaan yang melekat 

kuat dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, 

penanaman Disiplin dan tanggung jawab harus 

dilakukan sejak dini.
4
 Pada umumnya, banyak orang tua 

yang berharap dapat mengajarkan disiplin dan tanggung 

jawab dengan memberikan tugas-tugas kecil kepada 

anak dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang tua 

tentunya berkeinginan untuk menanamkan rasa 

tanggung jawab pada anak. Tuntutan yang kuat bahwa 

anak harus setia melakukan tugas-tugas kecil itu, 

memang menimbulkan ketaatan. Seperti halnya sebelum 

adanya kegiatan yasinan bergilir ini, anak jarang sekali 

membaca AL Qur’an saat di rumah dan tidak pernah 

membaca surat yasin sebelumnya. Namun setelah 

terselenggaranya pembiasaan yang dilaksanakan dari 

sekolah anak semakin rajin dalam membaca AL Qur’an 

khususnya membaca surat yasin di malam jumat tanpa 

ada paksaan dari orang lain. 
5
Tujuannya adalah untuk 

mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai hal-hal 

baik yang merupakan persiapan bagi masa dewasa. Jika 

sejak dini sudah ditanamkan disiplin, mereka akan 

                                                           
4
 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran 

Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu Dan Pembentukan Karakter 

Bangsa (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). 147. 
5
 Hasil wawancara dengan Siti Fatimah selaku Wali Murid pada 

hari Jum’at, 16 November 2018 di halaman Rumah Ananda Angga. 
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menjadikannya sebagai kebiasaan dan bagian dari 

dirinya. Disiplin membantu anak menyadari apa yang 

diharapkan dan apa yang tidak diharapkan darinya dan 

membantunya bagaimana mencapai apa yang 

diharapkan. Disiplin akan terbentuk apabila disiplin itu 

diberikan oleh seseorang yang memberikan rasa aman 

dan tumbuh dari pribadi yang berwibawa serta dicintai, 

bukan dari orang yang ditakuti dan berkuasa. 

Penerapan metode pembiasaan dapat dilakukan 

dengan membiasakan anak untuk mengerjakan hal- hal 

positif dalam keseharian mereka, seperti halnya yasinan 

bergilir ini. Dengan melakukan kebiasaan- kebiasaan 

secara rutinitas setiap harinya, anak didik akan 

melakukan dengan sendirinya, dengan sadar tanpa ada 

paksaan. Awalnya anak merasa sangat tertekan dengan 

adanya kegiatan tersebut, namun lama kelamaan anak 

akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu 

menjadikan dirinya menjadi baik dan anak tersebut telah 

diajarkan disiplin dan tanggung jawab dalam melakukan 

dan menyelesaikan suatu kegiatan. Disebabkan 

pembiasaan berintikan pengulangan, metode pembiasaan 

juga berguna untuk menguatkan hafalan. 

Lembaga pendidikan merupakan salah satu 

institusi, media, forum atau situasi dan kondisi tertentu 

yang memungkinkan terselenggaranya proses 

pembelajaran, baik secara terstruktur maupun secara 

tradisi yang telah disiapkan sebelumnya.
6
 Seperti halnya 

                                                           
6
Nurfuadi, Profesionalisme Guru (Purwokerto: STAIN Press, 

2012). 165. 
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Madrasah Ibtidaiyah merupakan lembaga pendidikan 

sekolah dasar yang lebih condong ke arah agama, maka 

dalam masalah keagamaan Madrasah Ibtidaiyah harus 

lebih baik dari pada sekolah lainnya. Untuk itu perlu 

adanya pembiasaan. Periode anak hendaknya lebih 

banyak mendapatkan pengajaran dan pembiasaan sejak 

dini untuk melakukan kebaikan. MI Nurul Islam ini 

sangat baik dalam menyelenggarakan kegiatan. Seperti 

halnya yasinan ini sudah menjadi kebiasaan akan timbul 

karena proses yang berulang- ulang. Ketika suatu 

kegiatan sudah terbiasa dilakukan, berkat pembiasaan ini 

maka akan menjadi kebiasaan bagi yang melakukannya, 

kemudian akan menjadi ketagihan dan pada waktunya 

menjadi tradisi yang sulit untuk ditinggalkan. Maka di 

sinilah pentingnya pembiasaan dalam proses pendidikan. 

Pembiasaan akan membentuk suatu karakter, sehingga 

nantinya akan dilakukan terus-menerus tanpa ada rasa 

keterpaksaan. Seperti halnya penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti di sekolah ini. Sehubungan dengan hal itu, 

MI Nurul Islam ini merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang penulis pandang sebagai sekolah yang 

mengimplementasikan pentingnya pembiasaan dalam 

proses pendidikan dan kegiatan ini sudah terdapat dalam 

visi dan misi madrasah.
7
 

MI Nurul Islam ini membiasakan dengan kegiatan 

yasinan bergilir yang diikuti oleh siswa kelas III, IV, V, 

                                                           
7
Hasil wawancara dengan Ibu Hefita selaku Kepala Madrasah, 

pada hari Sabtu, 13 Oktober 2018 di mushola Darussalam desa 

Klurahan. 
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dan VI yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali 

pada hari jum’at pukul 14.00 yang dilakukan secara 

bergilir dari rumah ke rumah siswa. Kepribadian disiplin 

dan tanggung jawab melalui yasinan bergilir di MI 

Nurul Islam itu sudah mulai terbentuk karena dimulai 

dengan adanya pembiasaan yang sangat unik tersebut.
8
 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian tentang bagaimana usaha guru dalam 

membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab siswa 

di MI Nurul Islam Klurahan Magetan. Berangkat dari 

masalah ini, maka penulis mengambil judul 

“Pembentukan Karakter Disiplin Dan Tanggung Jawab 

Melalui Pembiasaan Program Yasinan Bergilir Bagi 

Siswa di Mi Nurul Islam Desa Klurahan Kecamatan 

Kartoharjo Kabupaten Magetan 

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana proses 

pelaksanaan program yasinan bergilir, dampak program  

kegiatan yasinan bergilir terhadap pembentukan karakter 

disiplin dan tanggung jawab serta faktor pendukung dan 

faktor penghambat sebagai upaya membentuk karakter 

disiplin dan tanggung jawab bagi siswa di MI Nurul 

Islam Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan 

 

                                                           
8
Hasil wawancara dengan Supin Murtiasih selaku Guru Kelas 

pada hari Jum’at, 16 November 2018 di Rumah Ananda Angga. 

6 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana langkah-langkah pembentukan karakter 

disiplin dan tanggung jawab melalui pembiasaan 

program yasinan bergilir bagi siswa di MI Nurul 

Islam Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo 

Kabupaten Magetan? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor 

penghambat sebagai upaya membentuk karakter 

disiplin dan tanggung jawab melalui pembiasaan 

program yasinan bergilir bagi siswa Di MI Nurul 

Islam Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo 

Kabupaten Magetan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pembentukan karakter disiplin 

dan tanggung jawab melalui pembiasaan program 

yasinan bergilir bagi siswa di MI Nurul Islam Desa 

Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan. 

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 

penghambat sebagai upaya membentuk karakter 

disiplin dan tanggung jawab melalui pembiasaan 

program yasinan bergilir bagi siswa di MI Nurul 

Islam Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo 

Kabupaten Magetan. 

 

 

 

 



8 
 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoretis  

Dari hasil penelitian ini akan ditemukan 

mengetahui pembentukan karakter disiplin dan 

tanggung jawab melalui pembiasaan program 

yasinan bergilir bagi siswa di MI Nurul Islam Desa 

Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan. 

 

2. Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan SD/MI sederajat. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi agar tercapai 

keberhasilan dalam pembentukan karakter 

siswa sesuai yang diharapkan. 

b. Bagi peneliti berikutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan peneliti yang lain untuk 

dijadikan penunjang dan pengembangan 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan 

memperluas pengetahuan berfikir serta 

mendapat pengalaman langsung dari penelitian 

untuk memperoleh kebenaran. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan digunakan untuk 

memberikan gambaran tentang isi dan kandungan dalam 

8 
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penulisan dalam proposal ini, untuk memudahkan 

penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab 

yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasannya, 

yaitu : 

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 

bab yang secara ringkas diuraikan sebagai berikut:  

Bab I dalam karya tulis ilmiah ini berisi tentang 

pendahuluan, dalam pendahuluan dikemukakan latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II dalam karya tulis ilmiah ini berisi tentang 

landasan teori dan telaah hasil penelitian terdahulu, bab 

ini berfungsi untuk menengahkan kerangka awal teori 

yang digunakan sebagai landasan melakukan penelitian 

yang terdiri dari pengertian karakter, disiplin, tanggung 

jawab, dan program yasinan bergilir. 

Bab III merupakan metode penelitian. Bab ini 

mendeskripsikan tentang Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Data 

dan Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik 

Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan.  

Bab IV mendeskripsikan tentang gambaran umum 

lokasi penelitian yaitu MI Nurul Islam Desa Klurahan 

Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan, yang terdiri 

dari : visi dan misi, letak geografis, data guru, 

kurikulum, struktur organisasi, keadaan sarana 

prasarana.  
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Bab V berisi tentang analisis data tentang 

mengetahui pembentukan karakter disiplin dan tanggung 

jawab melalui pembiasaan program yasinan bergilir bagi 

siswa di MI Nurul Islam Desa Klurahan Kecamatan 

Kartoharjo Kabupaten Magetan. 

Bab VI merupakan penutup karya tulis ilmiah ini 

agar pembaca mudah dalam mengambil inti sarinya, di 

dalamnya berisi kesimpulan dan saran. 

10 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini mengambil tiga (3) hasil 

penelitian terdahulu, yang hampir sama dengan 

penelitian saat ini. Adapun telaah pustaka tersebut 

diantaranya: 

1. Wahid Mahmudi (210612100) STAIN: 2016 dalam 

penelitiannya “PEMBIASAAN MEMBACA 

SURAT-SURAT PENDEK KELAS IV MI 

MA‟ARIF SETONO JENANGAN PONOROGO”. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiasaan 

membaca surat-surat pendek kelas IV MI Ma‟arif 

Setono Jenangan Ponorogo dilaksanakan sebelum 

memulai pembelajaran tepatnya jam 07.00-07.15 

WIB. Buku yang digunakan sebagai pedoman siswa 

dalam pembiasaan adalah Juzz Amma yang mereka 

membawa dari rumah masing-masing siswa. 

Evaluasi nya menggunakan bentuk-bentuk evaluasi 

yaitu penilaian berbasis kelas dan prestasi belajar. 

Bentuk penilaian prestasi belajar ini terdiri dari tiga 

tipe prestasi yaitu penilaian kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Selain itu menggunakan bentuk 

evaluasi praktik. 
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Persamaan penelitian tersebut adalah sama-

sama membahas tentang pembiasaan siswa, namun 

pada penelitian ini berfokus pada siswa kelas IV 

saja, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada 

siswa kelas III,IV,V, dan VI. Perbedaannya lagi 

dalam penelitian terdahulu belum membahas 

mengenai bagaimana pelaksanaan dan evaluasi 

pembiasaan membaca surat-surat pendek kelas IV di 

MI Ma‟arif Setono Jenangan Ponorogo, sedangkan 

pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana 

proses pembentukan kepribadian disiplin, tanggung 

jawab, dan faktor pendukung dan penghambat 

melalui pembiasaan yasinan bergilir tersebut. 

2. Umu Rokhmatun Nazilah (122335119) IAIN: 2016 

dalam penelitiannya “PENDIDIKAN KARAKTER 

MELALUI PEMBIASAAN RUTIN DI MI NEGERI 

MODEL SLARANG KIDUL KECAMATAN 

LEBAKSUI KABUPATEN TEGAL”. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan karakter melalui 

pembiasaan rutin di MI Negeri Model Slarang Kidul 

Kecamatan Lebaksui Kabupaten Tegal dilaksanakan 

dengan menginternalisasikan 18 nilai karakter yang 

dibuat oleh dinas pendidikan nasional melalui 

berbagai bentuk pembiasaan rutin diantaranya: 

sholat dhuha, sholat dhuhur, berjabat tangan, 

berbasis didepan kelas, membaca yasin, hafalan 

perkalian, hafalan bacaan sholat, hafalan surat 

pendek, berhitung, upacara bendera, jalan sehat, 

12 
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jum‟at bersih, jum‟at yaumi, senam, berdo‟a 

sebelum dan sesudah belajar, hafalan vocab, 

membaca tilawah, hafalan rumus, dan budaya 

membaca. Pelaksanaan pembiasaan rutin tersebut 

dilakukan melalui 3 tahap yaitu tahap pengetahuan, 

pelaksanaan, dan pembiasaan. Penciptaan suasana 

yang kondusif dan fasilitas yang memadai turut 

mendukung dalam proses pelaksanaan pendidikan 

karakter melalui pembiasaan rutin. 

Persamaan penelitian tersebut adalah sama-

sama membahas tentang pembiasaan siswa, namun 

pada penelitian ini berfokus pada 18 nilai karakter, 

sedangkan pada penelitian ini terfokus pada disiplin 

dan tanggung jawab saja. Perbedaannya lagi dalam 

penelitian terdahulu belum membahas mengenai 

bagaimana pelaksanaan pembiasaan tersebut melalui 

tahapan, sedangkan pada penelitian ini membahas 

mengenai bagaimana proses pembentukan karakter 

disiplin, tanggung jawab, dan faktor pendukung dan 

penghambat melalui pembiasaan program yasinan 

bergilir tersebut. 

3. Ahmad Sudi Pratikno  UNY: 2016 dalam 

penelitiannya “PENDIDIKAN KARAKTER 

RELIGIUS MELALUI PEMBIASAAN 

MEMBACA SURAT YASIN SECARA 

KLASIKAL”.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan karakter religius 

melalui pembiasaan membaca surat yasin secara 
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klasikal adalah penanaman nilai-nilai luhur Pancasila 

dan Al Qur‟an dalam pembentukan karakter yang 

baik bagi siswa harus diterapkan sejak dini. Salah 

satu langkah yang dapat ditempuh yakni dengan 

melakukan pembacaan surat yasin rutin secara 

klasikal setiap hari senin sampai sabtu. Hal ini 

dilakukan agar pembentukan karakter dalam diri 

siswa dapat terbentuk maksimal melalui proses 

tersebut. Dan pada akhirnya negara Indonesia akan 

memiliki calon-calon pemuda, calon-calon 

pemimpin yang memiliki kepribadian dan karakter 

yang luhur untuk suatu saat dapat mampu membawa 

Indonesia ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. 

Mampu membawa Indonesia terbang tinggi jauh 

meninggalkan negara-negara lain yang ada di dunia 

ini, dengan mengembangkan kesatuan serta 

keberagaman yang ada pada negara Indonesia. 

Persamaan penelitian tersebut adalah sama-

sama membahas tentang pembentukan karakter dan 

pembiasaan siswa melalui membaca surat yasin., 

namun pada penelitian ini berfokus pada 

pembentukan religius sedangkan penelitian ini 

berfokus pada disiplin dan tanggung jawab. 

Perbedaannya lagi dalam penelitian terdahulu 

melakukan pembacaan surat yasin rutin secara 

klasikal, sedangkan pada penelitian ini melakukan 

pembiasaan yasinan secara bergilir. 

 

 

14 
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B. Kajian Teori 

1. Karakter  

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, 

karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.
1
 

Seseorang yang berkarakter yaitu seseorang yang 

berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau 

berwatak tertentu, dan watak, tabiat, perilaku serta 

kepribadian tersebut yang membedakan dirinya 

dengan orang lain. 

Secara terminologis Lickona mendefinisikan 

karakter sebagai watak batin yang dapat diandalkan 

untuk menanggapi situasi dengan cara yang baik 

secara moral. Karakter terdiri dari nilai operatif, nilai 

dalam tindakan. Dengan demikian karakter 

mempunyai tiga bagian yang saling berhubungan 

pengetahuan tentang kebaikan (moral knowing); 

komitmen dalam kebaikan (moral feeling); dan 

melakukan kebaikan (moral behavior).
2
  

Karakter dapat diartikan sebagai cara berpikir 

dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup 

dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat bangsa dan negara. Karena itu karakter 

dapat dianggap sebagai suatu nilai perilaku manusia 
                                                           

1
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar 

Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka 2005), edisi ketiga.529 
2
 Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter: 

Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan Tentang Sikap 

Hormat Dan Bertanggungjawab (Bumi Aksara, 2012). 81 
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yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang berwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, 

adat istiadat dan estetika. Dengan demikian karakter 

adalah perilaku yang nampak dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam bersikap maupun bertindak.
3
 

Sementara itu, Doni koesoema berpendapat 

bahwa karakter dapat dipahami sebagai suatu 

struktur antroplogis dalam diri individu, sehingga 

pendekatan bersifat prosesual, menekankan dimensi 

pertumbuhan menuju kesempurnaan.
4
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter adalah 

sifat-sifat kejiwaan dan akhlak yang dapat 

diandalkan untuk menanggapi situasi untuk hidup 

dan bekerja sama menuju kesempurnaan 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan.  

Terdapat banyak kualitas karakter yang harus 

dikembangkan. Namun untuk memudahkan 

pelaksanaan, program-program pendidikan karakter 

yang ada mengembangkan nilai-nilai tertentu saja 

                                                           
3
 Warsono, dkk..Model Pendidikan Karakter di Universitas 

Negeri Surabaya, ( Surabaya: Unesa 2010). 42 
4
 Doni Koesoema, Pendidikan karakter strategi mendidik anak di 

zaman global, (Jakarta: PT Grasindo, 2007). 79 
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yang dianggap sebagai nilai-nilai luhur universal. 

Megawangi mengembangkan 9 pilar karakter yang 

meliputi nilai-nilai luhur universal yang terdiri dari: 

1) Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya.  

2) Tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian.  

3) Kejujuran.  

4) Hormat dan santun.  

5) Kasih sayang, kepedulian dan kerja sama.  

6) Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang 

menyerah.  

7) Keadilan dan kepemimpinan.  

8) Baik dan rendah hati.  

9) Toleransi cinta damai dan persatuan.
5
  

Sebelum merdeka hingga sekarang, indonesia 

sudah mengupayakan terealisasinya nilai-nilai 

karakter bangsa yang dikristalkan dalam Pancasila 

dan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai karakter 

merupakan hasil perpaduan dari empat bagian, yaitu 

hati, raga, pikir serta rasa dan karsa. Jika dikaitkan 

dengan empat bagian tersebut, nilai-nilai karakter 

yang dijiwai oleh Pancasila pada masing-masing 

bagian tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut.  

a) Karakter yang bersumber dari hati, antara lain 

beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, 

tertib, taat aturan, bertanggung jawab, 

                                                           
5
 Megawangi, Ratna, Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat 

untuk membangun Bangsa, (Jakarta: IHF (Indonesia Heritage 

Foundation), 2010). 4 
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berempati, berani mengambil resiko, dan 

pantang menyerah. 

b) Karakter yang bersumber dari pikir, antara lain 

cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, 

produktif, berorientasi pada iptek, dan refleksi.  

c) Karakter bersumber dari raga, antara lain bersih, 

sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, 

bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, 

ceria dan gigih. 

d)  Karakter yang bersumber dari rasa dan karsa, 

kemanusiaan, saling menghargai, gotong 

royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, 

nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), 

mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah 

air, bangga menggunakan bahasa dan produk 

indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos 

kerja.
6
   

Nilai-nilai karakter yang dikembangkan 

Kemendiknas ada 18 yaitu nilai religious, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 

cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, 

peduli sosial dan tanggung jawab. Masih banyak 

                                                           
6
 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 

2015). 43 
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nilai yang akan diperoleh selama menanamkan nilai-

nilai tersebut.
7
 

Pembentukan karakter diyakini perlu dan 

penting untuk dilakukan oleh sekolah untuk menjadi 

pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter 

di sekolah. Tujuan pendidikan karakter pada 

dasarnya adalah mendorong lahirnya anak-anak yang 

baik. Tumbuh dan berkembangnya karakter yang 

baik akan mendorong siswa tumbuh dengan 

kapasitas dan komitmennya untuk melakukan 

segalanya dengan benar dab memiliki tujuan hidup. 

Masyarakat juga berperan membentuk karakter anak 

melalui orang tua dan lingkungannya.  

Karakter dapat dibentuk melaui tahap 

pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan 

kebiasaan (habit). Karakter tidak terbatas hanya pada 

pengetahuan saja jika tidak terlatih untuk melakukan 

kebaikan.ada tiga komponen karakter yang baik 

yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing), 

pengetahuan emosi (moral feeling), dan perbuatan 

bermoral (moral action). 

Moral knowing adalah hal yang penting untuk 

diajarkan yang terdiri sari 6 hal yaitu:  

1) Moral awareness (kesadaran moral)  

                                                           
7
 Juwariyah, Pendidikan Karaktrer Dalam Perspektif Pendidikan 

Islam. (Yogyakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga, 2013). 66-67 
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2) Knowing moral value (mengetahui nilai-nilai 

moral)  

3) Perspective taking  

4) Moral reasoning  

5) Decision making  

6) Self knowledge  

Sedangkan moral action adalah bagaimana 

membuat pengetahuan moral agar dapat diwujudkan 

menjadi tindakan nyata. Perbuatan atau tindakan 

moral ini merupakan hasil dari dua komponen 

karakter lainnya. Untuk memahami apa yang 

mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, 

maka harus dilihat 3 aspek lain dari karakter yaitu: 

kompetensi (competence), keinginan (will), dan 

kebiasaan (habit).  

Pembentukan karakter sementara ini di 

aplikasikan dalam pelajaran agama, pelajaran 

kewarganegaraan, atau pelajaran yang lainnya, yang 

program utamanya cenderung pada pengenalan nilai-

nilai kognitif, dan mendalam sampai kepenghayatan 

nilai secara afektif.
8
 

Ada dua faktor yang mempengaruhi karakter 

manusia, yaitu faktor intern dan ekstern.  

 

                                                           
8
 Heri Gunawan,  Pendidikan Karakter Konsep dan 

Implementasi, (Bandung : Alfabeta, 2012). 38-40 
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1) Faktor Intern  

Terdapat banyak faktor intern yang 

mempengaruhi karakter, diantaranya adalah: 

a) Insting dan Naluri  

Insting adalah suatu sifat yang dapat 

menumbuhkan perbuatan yang 

menyampaikan pada tujuan dengan berpikir 

lebih dahulu ke arah tujuan itu dan tidak 

didahului latihan perbuatan itu. Naluri 

merupakan tabiat yang dibawa sejak lahir 

yang merupakan suatu pembawaan asli. 

Pengaruh naluri pada diri seseorang 

tergantung pada penyalurannya. Naluri dapat 

menjerumuskan manusia pada kehinaan, 

tetapi dapat juga mengangkat derajat 

seseorang yang lebih tinggi, jika naluri 

tersebut disalurkan kepada hal yang lebih 

baik dengan tuntungan kebenaran. 

b) Adat atau Kebiasaan  

Salah satu faktor penting dalam 

tingkah laku manusia adalah kebiasaan, 

karena sikap dan perilaku yang menjadi 

karakter sangat erat sekali dengan kebiasaan, 

yang dimaksud dengan kebiasaan adalah 

perbuatan yang selalu diulang-ulang sehingga 

mudah untuk dikerjakan. 
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c) Kehendak atau Kemauan  

Kemauan ialah kemauan untuk 

melangsungkan segala ide dan segala yang 

dimaksud, walau disertai dengan berbagai 

rintangan dan kesukaran-kesukaran, namun 

sekali-kali tidak mau tunduk kepada 

rintangan tersebut. 

d) Suara batin atau suara hati  

Hati adalah sebagai manajer yang 

akan menentukan apakah seluruh anggota 

badan diarahkan diperintahkan untuk menjadi 

baik dan buruk. Dengan demikian hati 

merupakan sentral menentukan perilaku 

manusia, termasuk karakternya. 

e) Keturunan  

Keturunan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi perbuatan 

manusia. Dalam kehidupan kita sering kali 

berperilaku menyerupai orang tua bahkan 

nenek ataupun kakek yang sudah jauh. Sifat 

yang diturunkan itu pada garis besarnya ada 

dua:  

(1) Sifat jasmaniyah, yakni kekuatan dan 

kelemahan otot-otot dan urat sarap orang 

tua yang diwariskan kepada anaknya.  

22 
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(2) Sifat ruhaniyah, yakni lemah dan kuatnya 

suatu naluri dapat diturunkan pula oleh 

orang tua yang elak mempengaruhi 

perilaku anak cucunya.
9
  

2) Faktor Ekstern  

a) Pendidikan Formal  

Pola pendidikan formal. Tumbuh 

kembang karakter anak amat dipengaruhi 

oleh sikap, cara, dan kepribadian guru yang 

mendidiknya. Dalam pembentukan karakter 

anak terjadi proses imitasi dan identifikasi 

anak terhadap orang yang dilihatnya. Maka 

dalam hal ini, guru harus memberikan contoh 

perilaku yang positif, perhatian, kasih 

sayang, dan pembiasaan-pembiasaan sikap 

yang baik seperti; keterbukaan, pengendalian 

diri, dan kepercayaan terhadap orang. Bila 

proses pendidikan terhadap anak berjalan 

dengan baik, maka perkembangan karakter 

anak akan berkembang secara maksimal. 

b) Lingkungan  

Lingkungan (milie) adalah suatu yang 

mengelilingi suatu tubuh yang hidup, seperti 

tumbuh-tumbuhan, keadaan tanah, udara, dan 

pergaulan. Manusia hidup selalu 

berhubungan dengan manusia yang lainnya 

                                                           
9
 Ibid. 19-21 
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atau juga dengan alam sekitar. Itulah 

sebabnya manusia harus bergaul dan dalam 

pergaulan itu saling mempengaruhi pikiran, 

sifat dan tingkah laku. Adapun lingkungan 

dibagi kedalam dua bagian yaitu:  (1) 

Lingkungan yang bersifat kebendaan Alam 

yang mengelilingi manusia merupakan faktor 

yang memengaruhi dan menentukan tingkah 

laku manusia. (2) Lingkungan pergaulan 

yang bersifat keharmonian  

Lingkungan yang baik akan 

mempengaruhi seseorang membentuk 

kepribadian menjadi baik, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Begitupun 

sebaliknya, seseorang hidup di lingkungan 

kurang mendukung dalam pembentukan 

akhlaknya maka setidaknya dia akan 

terpengaruh lingkungan tersebut.
10

 

2. Pembiasaan 

Secara etimologi, pembiasaan asal katanya 

adalah „‟biasa‟‟. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, „‟biasa‟‟ adalah 1). Lazim atau umum, 2). 

Seperti sedia kala, 3). Sudah merupakan hal yang tak 

terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
11

 Sehingga 

pembiasaan dapat diartikan dengan proses membuat 

                                                           
10

 Ibid. 21-22 
11

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007). 146. 
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sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa. Dengan 

melakukan pembiasaan tersebut peserta didik dapat 

berpikir secara positif, mengetahui perilaku yang 

baik dan buruk, serta dapat mengontrol perbuatan-

perbuatan yang dilakukan agar sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang telah diajarkannya. 

Pembiasaan yang baik tumbuh dari cita-cita yang 

luhur. Namun demikian, sebuah kebiasaan hanya 

dapat dibentuk melalui upaya dan proses yang 

panjang. Pada umumnya kebiasaan berlangsung 

dengan cara yang otomatis dan hanya membutuhkan 

kesadaran yang kecil saja atau tidak 

membutuhkannya sama sekali tentang aktivitas yang 

sedang terjadi itu.
12

 

Pembiasaan juga dapat dikatakan sebagai 

sesuatu yang diamalkan atau juga dapat dikatakan 

sebagai pengulangan. Pembiasaan menempatkan 

manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat 

menghemat kekuatan, karena akan menjadi 

kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kegiatan 

itu dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan. Oleh 

karenanya menurut pakar, pembiasaan ini sangat 

efektif dalam rangka pembinaan karakter dan 

kepribadian anak.
13
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 Jalaludin, Psikologi Pendidikan Islam. (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2018). 205. 
13

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Implementasi 

(Bandung: Alfabeta, 2014). 93. 
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Metode pembiasaan adalah suatu cara yang 

dapat dilakukan untuk membiasakan anak berfikir, 

bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran agama 

Islam. Metode ini sangat praktis dalam pembinaan 

dan pembentukan karakter anak usia dini dalam 

meningkatkan pembiasaan-pembiasaan dalam 

melaksanakan suatu kegiatan di sekolah. Hakikat 

pembiasaan sebenarnya berintikan pengalaman. 

Pembiasaan adalah suatu yang diamalkan. Oleh 

karena itu, uraian tentang pembiasaan menjadi satu 

rangkaian tentang perlunya melakukan pembiasaan- 

pembiasaan yang dilakukan setiap harinya. Inti dari 

pembiasaan adalah pengulangan. Dalam pembinaan 

sikap, metode pembiasaan sengat efektif digunakan 

karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik 

kepada anak sejak dini. Pembiasaan merupakan 

penanaman kecakapan-kecakapan berbuat dan 

mengucapkan sesuatu, agar cara-cara yang tepat 

dapat disukai oleh anak. Pembiasaan pada 

hakikatnya mempunyai implikasi yang lebih 

mendalam daripada penanaman cara-cara berbuat 

dan mengucapkan.
14

 

Penerapan metode pembiasaan dapat dilakukan 

dengan membiasakan anak untuk mengerjakan hal-

hal positif dalam keseharian mereka. Dengan 

melakukan kebiasaan-kebiasaan secara rutinitas 

                                                           
14

 Muhammad Fadilah dan lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan 

Karakter Anak Usia Dini: Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, 

(Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2013). 172- 174. 
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setiap harinya, anak didik akan melakukan dengan 

sendirinya, dengan sadar tanpa ada paksaan. Dengan 

pembiasaan secara langsung, anak telah diajarkan 

disiplin dalam melakukan dan menyelesaikan suatu 

kegiatan. Disebabkan pembiasaan berintikan 

pengulangan, metode pembiasaan juga berguna 

untuk menguatkan hafalan.
15

  

Dalam dunia psikologi, metode pembiasaan 

dikenal dengan teori Operant Conditioning, yakni 

membiasakan peserta didik untuk berperilaku terpuji, 

disiplin, dan giat belajar, bekerja keras dan ikhlas, 

serta bertanggung jawab atas segala tugas yang telah 

dilakukan. Metode pembiasaan ini perlu dilakukan 

oleh guru dalam rangka pembentukan karakter, 

untuk membiasakan peserta didik melakukan 

perilaku terpuji (akhlak mulia).
16

 

Dalam konteks ini, tentu proses yang 

disengaja, sesuai dengan konsep belajar itu sendiri 

merupakan usaha sadar yang dilakukan individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku.
17

 

Dalam pendidikan Islam mengemukakan 

bahwa pembentukan kebiasaan dimulai sejak dini 

melalui proses pengulangan. Segala bentuk 

pengulangan dimaksud dikaitkan dengan nilai-nilai 

pendidikan agama. Sifat agama pada anak-anak 

                                                           
15

Ibid, 177. 
16

 Heri Gunawan, Pendidikan Islam Kajian Teoretis dan 

Pemikiran Tokoh (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 268-269. 
17

 Thohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).hal. 85. 
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tumbuh mengikuti pola ideas concept of authority. 

Ide keagamaan pada anak sepenuhnya autoritarius. 

Maksudnya konsep keagamaan pada diri mereka 

dipengaruhi oleh faktor dari luar. Hasil dari melihat 

dan mengikuti apa yang dikerjakan dan diajarkan 

oleh orang dewasa, terutama orang tua tentang 

sesuatu yang berhubungan dengan kemashlahatan 

agama.
18

 

Kegiatan pembiasaan pada anak sangatlah 

penting, khususnya dalam pembentukan pribadi dan 

akhlak. Pembiasaan agama akan memasukkan unsur-

unsur positif pada perkembangan anak. Semakin 

banyak pengetahuan agama yang di dapat melalui 

kegiatan pembiasaan, maka akan semakin mudahlah 

ia memahami agama. Salah satu pembiasaan yang 

dilakukan di sekolah ini adalah kegiatan yasinan 

bergilir, dimana yasinan bergilir ini dilaksanakan 

secara bergilir dari rumah ke rumah secara bersama-

sama untuk siswa-siswi kelas III, IV, V, dan VI 

dengan dipandu oleh bapak guru supaya dalam 

membaca surat yasin itu fasih dan benar. Selain 

membaca surat yasin, pembiasaan yang dilakukan 

setelah yasinan yaitu membaca tahlil dan asmaul 

husna.
19
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 Jalaludin, Psikologi Pendidikan Islam. (Yogyakarta, Pustaka 

Pelajar, 2018), 206. 
19

Wawancara dengan narasumber 1, Bapak Basuki pada hari 
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3. Disiplin 

Menurut Said Hamid Hasan dkk, disiplin 

adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
20

 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati 

dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan 

orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, dan 

peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin 

adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan tanpa pamrih. Disiplin juga 

mengandung arti kepatuhan kepada perintah 

pemimpin, perhatian dan kontrol yang kuat terhadap 

penggunaan waktu, tanggung jawab atas tugas yang 

di amanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang 

keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan agar 

benar-benar memerhatikan dan mengaplikasikan 

nilai-nilai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari 

untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat 

yang lebih baik.
21

 

Disiplin tidak bisa terbangun secara instan. 

Dibutuhkan proses panjang agar disiplin mejadi 

kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang 

anak. Oleh karena itu, penanaman disiplin harus 

dilakukan sejak dini. Tujuannya adalah untuk 

mengarahkan anak agar mereka belajar mengenai 

hal-hal baik yang merupakan persiapan bagi masa 
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Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Bengkulu: Kencana 

Prenada Media Grup, 2011). 75. 
21

Naim, Character Building. 142-143. 
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dewasa. Jika sejak dini sudah ditanamkan disiplin, 

mereka akan menjadikannya sebagai kebiasaan dan 

bagian dari dirinya. 

Disiplin membantu anak menyadari apa yang 

diharapkan dan apa yang tidak diharapkan darinya 

dan membantunya bagaimana mencapai apa yang 

diharapkan. Disiplin akan terbentuk apabila disiplin 

itu diberikan oleh seseorang yang memberikan rasa 

aman dan tumbuh dari pribadi yang berwibawa serta 

dicintai, bukan dari orang yang ditakuti dan 

berkuasa.
22

 

Jadi, tujuan diciptakannya kedisiplinan siswa 

bukan untuk memberikan rasa takut atau 

pengekangan pada siswa, melainkan untuk mendidik 

para siswa agar sanggup mengatur dan 

mengendalikan dirinya dalam berperilaku serta bisa 

memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. 

Dengan demikian, para siswa dapat mengerti 

kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya 

sendiri.
23

 

4. Tanggung Jawab  

Menurut Said Hamid Hasan dkk, tanggung 

jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 
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masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), 

negeri, dan Tuhan Yang Maha Esa.
24

 

Tanggung jawab merupakan suatu bentuk  

lanjutan dari rasa hormat. Jika kita menghormati 

orang lain, berarti kita menghargai mereka. Jika kita 

menghargai mereka, berarti kita merasakan sebuah 

ukuran dari rasa tanggung jawab kita untuk 

menghormati kesejahteraan hidup mereka.
25

 

Adapun menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib 

menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab selalu 

berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan 

untuk melakukan, dan kemampuan untuk 

melakukan.
26

Setiap manusia dibebani dengan 

tanggung jawab. Apabila dikaji tanggung jawab itu 

adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat 

dari perbuatannya. Tanggung jawab sangat 

dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari 

itu, seorang pendidik dituntun untuk bisa 

menanamkan karakter tanggung jawab pada setiap 

siswa. 

Pentingnya tanggung jawab pada diri 

seseorang adalah agar orang tersebut tidak 

mengalami kegagalan atau kerugian untuk dirinya 

                                                           
24

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter. 76. 
25

Thomas Lickona, Mendidik Untuk Membentuk Karakter: 

Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan Tentang Sikap 

Hormat Dan Bertanggungjawab (Bumi Aksara, 2012). 72. 
26

Ramdani Wahyu, Ilmu Budaya Dasar (Bandung: Pustaka Setia, 
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maupun orang lain. Karena dengan tanggung jawab 

kita akan mendapatkan hak kita seutuhnya.
27

Orang 

yang bertanggung jawab bukanlah orang yang selalu 

menjadi korban dari berbagai tindakan, juga tidak 

menyalahkan dan melemparkan kesalahan kepada 

pihak lain, melainkan menghadapi pelbagai 

persoalan dengan mengkaji, menelaah, dan mencari 

solusi terbaik dengan melibatkan berbagai 

komponen untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang timbul. Orang yang bertanggung 

jawab juga selalu berbuat dengan memberikan 

contoh terbaik kepada orang lain, selalu rajin dalam 

berbagai perbuatan etis karena merasa sebagai 

kewajiban moral untuk selalu melakukan yang 

terbaik dan gigih dalam menyelesaikan persoalan. 

Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab 

selalu menyelesaikan pekerjaan yang diawalinya, 

tidak menyerahkan pada keadaan, tidak mengatakan 

itu bukan tugas saya, bukan pekerjaan saya, atau 

mungkin itu tidak legal, dan sebagainya.
28

 

Di samping memperlihatkan ketekunan, 

kerajinan, dan keseriusan dalam menangani berbagai 

perkara yang dihadapinya, orang yang bertanggung 

jawab juga selalu melakukan perbaikan terus-

menerus, tanpa mengenal kata terlambat atau 

pantang surut ke belakang. Walaupun demikian, 

                                                           
27

Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter. 320-321. 
28

Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar 

Dan Implementasi (Jakarta: Kencana, 2014). 74. 
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orang yang bertanggung jawab juga selalu 

mengontrol keadaan dirinya, melatih menahan diri 

untuk tidak bertindak melebihi kode etik yang 

berlaku, dan selalu berada dalam keputusan 

terbaiknya tanpa menimbulkan kegaduhan dan 

kekacauan dalam masyarakat. 

Dengan demikian, karakteristik tanggung 

jawab yang perlu dimiliki dan ditanamkan dalam 

kehidupan sehari-hari adalah: 
29

 

a) Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. 

b) Selalu menunjukkan ketekunan, kerajinan, dan 

terus berusaha. 

c) Selalu melakukan yang terbaik untuk dirinya dan 

orang lain. 

d) Selalu disiplin dan mengontrol diri dalam 

keadaan apapun. 

e) Selalu mengkaji, menelaah, dan berfikir sebelum 

bertindak. 

f) Mempertimbangkan dan memperhitungkan 

semua konsekuensi dari perbuatan. 

5. Yasinan Bergilir  

Menurut HR. Ahmad, surat yasin adalah 

jantung Al Qur‟an, tidaklah sesorang membacanya 

karena mengharapkan (keridhoan) Allah Taala dan 

negeri akhirat, melainkan Allah mengampuninya. 

                                                           
29

 Ibid, 74-75. 
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Dan bacalah Yasin kepada orang-orang yang 

meninggal dunia diantara kalian.
30

 

Dalam hadits shahih menjelaskan bahwa Yasin 

Lima Quriat Lahu, artinya surat yasin dibaca sesuai 

niat si pembaca.
31

 Jadi manfaat membaca surat yasin 

ini tergantung pada niat diri kita sendiri sesuai 

dengan apa yang kita harapkan. 

Jantung Al Qur‟an adalah keistimewaan surat 

Yasin, orang tubuh manusia bisa bergerak dan 

bekerja sesuai fungsinya karena jantungnya 

berdenyut dan urat nadinya mengalirkan darah yang 

dipompa oleh jantung. Begitulah perumpamaan surat 

Yasin dan Al Qur‟an jika digambarkan sebagai 

manusia. Jadi jika Al Qur‟an adalah manusia, maka 

organ jantungnya adalah surat yasin. Surat yasin ini 

bukan hanya sebagai jantung atau hati dari Al 

Qur‟an saja. Salah satu keistimewaan surat Yasin 

adalah dapat menjadi pelebur dosa-dosa bagi orang-

orang yang membacanya.
32

 

Segenap kaum muslim telah memaklumi 

keagungan Surat Yasin. Bahkan, banyak orang 

awam yang tidak dapat membaca huruf arab, namun 

hafal ke-83 ayat dari Surat Yasin tersebut. Dorongan 

                                                           
 

30
Noval Bin Muhammad Alaydrus, Ahlul Bid’ah Hasanah 

Jawaban untuk Mereka yang Mempersoalkan Amal Para Wali 

(Surakarta: Taman Ilmu, 2011). 87. 
31

 Munawir Abdul Fattah, Tradisi Orang-orang NU(Bantul: 

Pustaka Pesantren, 2006). 307.  
32

Nur Faizin Muhith, Ayo Yasinan Membaca dan Memahami 

Dahsyatnya Surat Yasin (Surakarta, Sajada, 2013), 37-39. 

34 



35 
 

untuk bisa menghafalkan, tentu saja karena 

keutamaan Surat Yasin dan besarnya pahala bagi 

yang mau membacanya telah begitu masyur dan 

tersebar di dalam masyarakat secara luas
.33

 

                                                           
 

33
Madchan Anies, Tahlil dan Kenduri Tradisi Santri dan Kiai 

(Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), 153. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Tekanan 

penelitian berada  pada proses. Penelitian kualitatif ini 

lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil.
1
 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kualitatif yang berupa analitik data. 

Data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku, 

dan tidak dituangkan dalam bentuk kualitatif yang 

memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau 

frekuensi.
2
 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun 

peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
3
 Untuk itu dalam penelitian ini peneliti 

berperan sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh 

                                                           
1
Kaelan. Metodologi Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner 

(Yogyakarta: Paradigma, 2010), 13. 
2
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2003). 35-39. 
3
Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2003). 134. 
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sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrumen lain 

sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di MI Nurul Islam Klurahan 

Magetan yang terletak di Desa Klurahan RT.02 RW.01 

Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Jawa 

Timur.MI Nurul Islam. Lokasi ini cukup strategis karena 

terletak di lingkungan yang religious dan jauh dari 

sekolah yang berbasis madrasah. Peneliti tertarik 

melakukan penelitian kegiatan yang ada di MI ini karena 

kegiatan tersebut dianggap kegiatan yang unik dari MI 

yang lain. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data penelitian kualitatif kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data seperti dokumen dan 

lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Primer (manusia), yang terdiri: 

a. Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah 

b. Guru dalam bidang keagamaan 

c. Siswa kelas III, IV, V, dan VI 

d. Wali Murid 

2. Sekunder (non manusia), yang terdiri: 

a. Dokumen  

b. Buku-buku yang relevan 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan 

mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data.
4
 Berdasarkan beberapa macam 

teknik pengumpulan data ditunjukkan pada gambar 1.1 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa secara 

umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data 

atau sumber data, yaitu wawancara atau interview, 

dokumentasi dan observasi.  

1. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.
5
 Dalam penelitian 

kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi 

                                                           
4
Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: Pustaka 

Setia, 2008). 185. 
5
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk penelitian 

yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif 

(Bandung: Alfabeta, 2017).114. 
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partisipasi dengan wawancara mendalam. Selama 

melakukan observasi, peneliti juga melakukan 

interview kepada orang-orang ada di dalamnya, 

diantaranya adalah kepala madrasah, penanggung 

jawab kegiatan, guru, siswa serta orang tua.  

Menurut Esterberg ada beberapa macam 

wawancara, yaitu:
6
 

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. oleh 

karena itu dalam melakukan wawancara, 

pengumpul data telah menyiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. 

Dengan wawancara terstruktur ini pula, 

pengumpulan data dapat menggunakan beberapa 

pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya 

setiap pewawancara mempunyai keterampilan 

yang sama, maka diperlukan training kepada 

calon pewawancara. 

b. Wawancara Semiterstruktur 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam 

kategori in-depth interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

                                                           
6
Ibid, 115-116. 
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wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, 

dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

c. Wawancara tak Berstruktur 

Wawancara ini adalah wawancara yang 

bebas di mana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. Dalam penelitian tidak 

terstruktur, peneliti belum mengetahui secara 

pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga 

peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang 

diceritakan oleh responden. 

Dalam penelitian ini, menggunakan 

wawancara terstruktur, karena wawancara ini 

dilakukan secara bebas tetapi dibatasi oleh 

struktur pertanyaan yang telah dipersiapkan, dan 

menetapkan kepada siapa wawancara itu akan 

dilakukan. 

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai 

oleh peneliti untuk mendapatkan data 

diantaranya yaitu: 
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1) Kepala sekolah atau wakil kepala sekolah 

untuk mendapatkan data umum tentang 

kondisi sekolah. 

2) Guru dalam bidang keagamaan untuk 

mendapatkan informasi tentang aspek 

pembentukan karakter melalui pembiasaan 

membaca surat yasin serta faktor pendukung 

dan penghambat. 

3) Siswa kelas III, IV, V, dan VI untuk 

mendapatkan informasi tentang kebiasaan 

yasinan bergilir. 

4) Wali Murid untuk mendapatkan informasi 

mengenai karakter putra putrinya setelah 

mengikuti kebiasaan yasinan bergilir. 

2. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

yang mempunyai ciri yang spesifik bila 

dibandingkan dengan teknik yang lain, karena 

observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga 

objek-objek alam yang lain. 

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi 

merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.
7
 

                                                           
7
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D) (Bandung: Alfabeta, 2013). 203. 
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Menurut Sanafiah Faisal, ada beberapa macam 

observasi, yaitu :
8
 

a. Observasi Partisipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat 

dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh 

sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. 

Dengan observasi partisipan ini, maka data yang 

diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak. 

b. Observasi Terus Terang atau Tersamar 

Dalam penelitian ini, peneliti dalam 

melakukan pengumpulan menyatakan terus 

terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti 

mengetahui sejak awal sampai akhir tentang 

aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti 

juga tidak terus terang atau tersamar dalam 

observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu 

data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan 

dengan terus terang, maka peneliti tidak akan di 

ijinkan untuk melakukan observasi.  
                                                           

8
Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif untuk penelitian 

yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif 

(Bandung: Alfabeta, 2017). 106-109. 
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c. Observasi tak Berstruktur 

Observasi dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan tidak berstruktur, karena fokus 

penelitian belum jelas. Fokus observasi akan 

berkembang selama kegiatan observasi 

berlangsung. Kalau masalah penelitian sudah 

jelas seperti dalam penelitian kuantitatif, maka 

observasi dapat dilakukan secara berstruktur 

dengan menggunakan pedoman observasi. 

Dalam penelitian ini, menggunakan 

observasi partisipatif, karena Dalam observasi 

ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan 

apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya.  

Metode ini penulis gunakan untuk 

mengamati secara langsung mengenai 

perencanaan proses pembentukan kepribadian 

disiplin dan tanggung jawab siswa, pembiasaan 

surat yasin, data tentang keadaan lingkungan 

sekolah, data keadaan sarana dan prasarana serta 

data tentang letak geografis sekolah serta 

dokumen yang berkaitan dengan judul 

Pembentukan Karakter Disiplin Dan Tanggung 

Jawab Melalui Pembiasaan Program Yasinan 

Bergilir Bagi Siswa Di MI Nurul Islam Desa 

Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 
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Magetan. Dengan adanya data yang dihasilkan 

dari data observasi tersebut, maka peneliti bisa 

diujikan kevalidannya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu jenis 

teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang 

berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.
9
 

Dokumen ini dapat berbentuk teks tertulis, 

artefacts, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis 

pula berupa sejarah kehidupan, biografi, karya tulis, 

dan cerita. Di samping itu ada pula material budaya, 

atau hasil karya seni yang merupakan sumber 

informasi dalam penelitian kualitatif.
10

 

Teknik pengumpulan data melalui 

dokumentasi ini digunakan untuk menggali data 

tentang proses pembentukan karakter disiplin dan 

tanggung jawab, pembiasaan program yasinan 

bergilir, dampak kegiatan, faktor pendukung dan 

penghambat, identitas madrasah, sejarah berdirinya 

MI Nurul Islam, tentang visi dan misi, motto, tujuan, 

data sarana dan prasarana, data guru dan siswa serta 

tentang struktur organisasi madrasah. 

                                                           
9
Ibid, 124. 

10
A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & 

Penelitian Gabungan (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). 391. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses sistematis 

pencarian dan pengaturan transkip wawancara, 

observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga 

memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan 

diinformasikan kepada orang lain.
11

 

Menurut (Bogdan & Biklen,1982) analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Dengan demikian laporan penelitian akan 

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan tersebut.
12

 

Berdasarkan beberapa tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data ditunjukkan pada 

gambar 1.2 berikut. 

 

  

                                                           
11

Ibid, 400-401. 
12

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013). 248. 
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Gambar 1.2 

 

Berdasarkan gambar tersebut menurut Miles & 

Huberman (1992) ada tiga tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, 

yaitu (1) reduksi data (data reduction), (2) paparan data 

(data display), dan (3) penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (conclusion drawing/ veriflying). 

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan 

dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya 

kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan 

sesudah pengumpulan data. Tiga tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data penelitian 

kualitatif.
13

 

1. Reduksi data 

Menurut Sugiyono reduksi data merupakan 

kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan 

mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran lebih jelas dan 
                                                           

13
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik 

(Jakarta: PT Bumi Askara, 2013). 210-212. 
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memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. 

Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan 

belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan 

perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan 

mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik 

pola dan data yang tampak. Data yang sudah 

direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

memaparkan data. 

2. Paparan Data 

Menurut Miles & Huberman (1992) 

pemaparan data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun, dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan 

pemahaman kasus sajian data. Data penelitian ini 

disajikan dalam bentuk uraian yang didukung 

dengan matriks jaringan kerja. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarik simpulan merupakan hasil penelitian 

yang menjawab focus penelitian berdasarkan hasil 

analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk 

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada 

kajian penelitian. Berdasarkan analisis interactive 

model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, 

paparan data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi 

merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data 

kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang 

dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan menjadi gambaran 
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keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang saling menyusul. Ketiga 

komponen analisis tersebut terlibat dalam proses 

saling berkaitan, sehingga menentukan hasil akhir 

dari penelitian data yang disajikan secara sistematis 

berdasarkan tema- tema yang dirumuskan. Tampilan 

data yang dihasilkan digunakan untuk interupsi data. 

Kesimpulan yang ditarik setelah diadakan cross 

check terhadap sumber lain melalui wawancara, 

pengamatan dan observasi. 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Pengecekan keabsahan data sangat perlu 

dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengecekan 

keabsahan data merupakan suatu langkah untuk 

mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data 

penelitian. Maka dari itu dalam proses pengecekan 

keabsahan data pada penelitian ini harus melalui 

beberapa teknik pengujian data. Adapun teknik 

pengecekan keabsahan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Perpanjangan kehadiran peneliti  

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrument itu sendiri. Perpanjangan kehadiran 

peneliti menentukan dalam pengumpulan data. 

Waktu kehadiran tidak hanya dilakukan pada waktu 

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan waktu 
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kehadiran pada latar penelitian.
14

 Perpanjangan 

waktu kehadiran ini berarti peneliti tinggal di 

lapangan penelitian sampai kejenuhan penelitian 

data tercapai. Perpanjangan waktu kehadiran 

peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat 

kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini 

peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan 

mengikuti serta mengamati proses peningkatan dan 

berbagai kegiatan dalam proses pembentukan 

kakakter siswa melalui pembiasaan membaca surat 

yasin. Dengan waktu yang cukup panjang dengan 

maksud untuk menguji kebenaran informasi yang 

diperkenalkan oleh peneliti sendiri atau responden 

atau mebangun kepercayaan terhadap subjek. 

2. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan maksudnya untuk 

menemukan data atau informasi yang relevan 

dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti, 

kemudian peneliti memutuskan diri pada hal- hal 

tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara seimbang terhadap faktor- faktor yang 

menonjol. Kemudian peneliti menelaah secara rinci 

sampai pada suatu titik sehingga pada suatu 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau 

seluruh faktor yang sudah dipahami dengan cara 

yang biasa.
15

 

                                                           
14

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. 327. 
15

Ibid, 177. 
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3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai 

sumber diluar data tersebut sebagai bahan 

perbandingan.
16

 Ini merupakan cara yang paling 

populer dalam penelitian kualitatif. Dengan 

triangulasi ini, penulis mampu menarik kesimpulan 

tidak hanya dari satu cara pandang, sehingga 

kebenaran data lebih bisa diterima. Menurut 

Denzin yang dikutip oleh Moleong dalam bukunya 

‘’Metode penelitian kualitatif‘’ membedakan 4 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatkan penggunaan sumber , metode, 

penyidik, dan teori.
17

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi dengan sumber dan 

triangulasi dengan metode. Pertama, penulis 

menerapkan triangulasi dengan sumber, penulis 

membandingkan dan mengecek balik informasi 

yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data 

yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang 

dikatakan orang- orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi, 3) Membandingkan 

apa yang dikatakan orang- orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatanya sepanjang 

waktu, 4) Membandingkan keadaan perspektif 

                                                           
16

Ibid, 178. 
17

Ibid, 330. 
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seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang, 5) Membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
18

 Dalam hal ini, penulis membandingkan 

data hasil wawancara antara informan yang satu 

dengan informan yang lain, atau dengan 

membandingkan data hasil pengamatan (observasi) 

dengan data hasil wawancara. Kedua, peneliti 

menggunakan triangulasi metode, yaitu untuk 

mencari data yang sama digunakan beberapa 

metode yang berupa wawancara, observasi, 

dokumentasi dan sebagainya. 

 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap penelitian tentang Pembentukan Karakter 

Disiplin Dan Tanggung Jawab Melalui Pembiasaan 

Program Yasinan Bergilir Bagi Siswa Di Mi Nurul Islam 

Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan, yaitu tahap pelaksanaan dan yang terakhir 

tahap penyelesaian. 

1. Tahap persiapan  

Tahap observasi pendahuluan untuk 

memperoleh gambaran umum serta permasalahan 

yang sedang diteliti. Observasi tersebut berguna 

sebagai bahan acuan dalam pembuatan proposal 

skripsi dan pengajuan judul skripsi, untuk 

memperlancar pada waktu tahap pelaksanaan 

                                                           
18

Ibid, 331. 
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penelitian, maka peneliti mengurus surat izin 

penelitian dari IAIN Ponorogo. Setelah administrasi 

selesai peneliti membuat rancangan agar penelitian 

terarah. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti 

dari suatu penelitian, karena pada tahap pelaksanaan 

ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan. Tahap pelaksanaan peneliti dapat dibagi 

menjadi berikut: 

a) Pertama: peneliti melakukan pencarian terhadap 

dokumen- dokumen resmi yang akan 

dipergunakan dalam penelitian dan wawancara.  

b) Kedua: mengadakan observasi langsung terhadap 

objek penelitian dengan melakukan teknik 

dokumentasi dengan objek penelitian. 

c) Ketiga: peneliti melakukan wawancara.  

d) Keempat: peneliti melakukan pengecekan kembali 

terhadap data hasil penelitian agar dapat diketahui 

hal- hal yang masih belum terungkap.  

e) Kelima: peneliti melakukan perpanjangan 

penelitian guna melengkapi data- data yang kurang 

hingga memenuhi target dan lebih valid data yang 

diperoleh. 

 

3. Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang 

paling akhir dari sebuah penelitian.  Pada tahap ini 
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peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan 

disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa 

laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan 

penulisan karya ilmiah yang berlaku di Fakultas 

tarbiyah dan ilmu keguruan IAIN Ponorogo. 



54 
 

54 

 BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data U     mum 

1. Profil MI Nurul Islam Desa Klurahan Kecamatan 

Kartoharjo Kabupaten Magetan 

Identitas Madrasah 

a. Nama Madrasah  :  MI Nurul Islam 

Klurahan 

b. Nomor Statistik Madrasah :  111235200042 

c. Provinsi :  Jawa Timur 

d. Kabupaten  :  Magetan 

e. Kecamatan :  Kartoharjo 

f. Desa  :  Klurahan 

g. Daerah  :  Pedesaan 

h. Status Madrasah  :  Swasta 

i. Tahun Berdiri  :  1967 

j. Status Tanah/ Luas  :  Sertifikat/ 756 m
2
 

k. Luas Bangunan  :  710 m
2
 

l. Kepala Madrasah  :  Hefita Mariana, 

S.Pd.I 

m. Pengelola  :  Yayasan 

Pendidikan Nurul 

Islam 

n. Bangunan Sekolah  :  Milik Sendiri 

o. Alamat  :  Ds. Klurahan, Kec. 

Kartoharjo, Kab. 

Magetan 



55 
 

p. Akta Yayasan  :  Nomor: 

129/03/N/VI/2006 

q. Ketua Yayasan  :  Jazid 

 

2. Sejarah Singkat Berdirinya MI Nurul Islam Desa 

Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan 

Sebelum tahun 1967 masyarakat Desa 

Klurahan ingin memperoleh pendidikan maka harus 

menempuh perjalanan ke luar desa, yakni ke sebuah 

Sekolah Rakyat (SR) enam tahun di Desa 

Pencol.Pada tahun 1963 masyarakat Desa Klurahan 

mengajukan permohonan kepada pemerintah agar 

Desa Klurahan dapat mendirikan sekolah sendiri, 

namun hal tersebut tidak dapat terealisasikan. 

Pada tahun 1966 Bapak Kyai Kasan Kusni, 

seorang pemuka agama desa, beserta tokoh-tokoh 

desa lainnya bermusyawarah dalam upaya 

mendirikan sebuah madrasah. Berdasarkan hasil 

musyawarah tersebut diperoleh kesepakatan bahwa 

untuk mencetak kader-kader muslim yang tanggung 

dan mampu bersaing di segala bidang, maka sangat 

diperlukan adanya pendirian madrasah yang diberi 

nama Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Klurahan. 

MI Nurul Islam berdiri pada tanggal 1 januari 

1967 dibangun di atas tanah wakaf Bapak Kyai 

Kasan Kusni dengan luas 756 m2. MI Nurul Islam 

berdiri di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam 

Pesantren Sabilil Muttaqien (YPI PSM) yang 
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berpusat di Takeran Magetan.Para pendiri dan tokoh 

masyarakat berusaha dan berjuang demi kemajuan 

MI Nurul Islam Klurahan.Keberadaan MI Nurul 

Islam Klurahan sangat berarti bagi perkembangan 

pendidikan di Desa Klurahan. Setelah terdaftar di 

Kantor Departemen Agaman Kabupaten Magetan, 

MI Nurul Islam Klurahan, memperoleh bantuan guru 

negeri  yang ditugaskan di madrasah tersebut.  

Dalam perkembangannya, MI Nurul Islam 

Klurahan bertambah maju pada saat dalam 

kepengurusan Bapak Kyai Yazid sebagai ketua 

yayasan. Untuk menambah kepercayaan masyarakat, 

maka pada tanggal 5 juni 2006 MI Nurul Islam 

Klurahan telah sah dan memiliki badan hukum 

dengan akta notaris nomor : 129/03/N/VI/2006. 

Bersamaan dengan yayasan melepaskan diri dari YPI 

PSM dan berubah menjadi yayasan yang mandiri 

dengan nama lengkap Lembaga Pendidikan Nurul 

Islam (LPNI). MI Nurul Islam Klurahan 

semakinberkembang dalam kegiatan pembelajaran 

berkat kerja sama antara pengurus, dewan guru, 

komite madrasah, dan masyarakat. Dalam 

perkembangannya MI Nurul Islam mendapat piagam 

ijin operasional dari Kementerian Agama Republik 

Indonesia Kantor Kabupaten Magetan dengan 

Nomor: Kd.13.20/5/PP.03.2/1427/SK/2010 Tanggal 

08 Juli 2010 dengan Nomor Statistik Madrasah 

(NSM) 111235200042. Kemudian pada tahun 2015 

LPNI berubah menjadi YPNI (Yayasan Pendidikan 
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Nurul Islam) berdasarkan surat keputusan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

AHU-0029329.AH.01.04 Tahun 2015. 

Adapun nama- nama yang pernah menjabat 

sebagai kepala MI Nurul Islam Klurahan dimulai 

pada saat pendirian hingga sekarang sebagai berikut: 

a. Bapak Suparmin tahun 1967 – 1984 

b. Bapak Amir Ali tahun 1984 – 2000 

c. Ibu Siti Insijah tahun 2000 – 2005 

d. Bapak Kasmidi tahun 2005 – 2007 

e. Bapak Parno tahun 2007 – 2008 

f. Ibu Supin Murtiasih, S.Pd.I tahun 2008 - 2016 

g. Hefita Mariana, S.Pd.I tahun 2016 – sekarang 

 

3. Letak Geografis MI Nurul Islam Desa Klurahan 

Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan 

Penelitian dilakukan di MI Nurul Islam 

Klurahan Magetan yang terletak di Desa Klurahan 

RT.02 RW.01 Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan Jawa Timur. MI Nurul Islam. Lokasi ini 

cukup strategis karena terletak di lingkungan yang 

religious dan jauh dari sekolah yang berbasis 

madrasah. 
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4. Visi, Misi, dan Tujuan MI Nurul Islam Desa 

Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan 

a. Visi 

“Mewujudkan madrasah yang berhasil mencetak 

generasi muslim yang berilmu, bertaqwa, 

berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, dan 

komperatif” 

Indikator-indikatornya: 

1) Unggul dalam pembinaan keagamaan Islam 

2) Unggul dalam US 

3) Unggul dalam keterampilan berbahasa Arab 

dan Inggris 

4) Unggul dalam prestasi akademik dan non 

akademik 

5) Unggul dalam disiplin dan percaya diri 

6) Memiliki lingkungan Madrasah yang nyaman 

dan kondusif untuk belajar 

7) Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat 

b. Misi 

Misi merupakan tindakan/ upaya untuk 

mewujudkan visi Madrasah yang telah 

ditetapkan.Misi adalah penjabaran dari dalam 

rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan 

tindakan yang dijadikan arahan untuk mencapai 

visi. 

Adapun rumusan misinya adalah: 



59 
 

1) Membekali siswa dengan keimanan, 

ketaqwaan, dan akhlakul karimah melalui 

pemberdayaan mata pelajaran agama 

2) Membekali siswa dengan wawasan dan dasar 

pengetahuan umum yang dapat dipakai untuk 

menopang perkembangan iptek melalui 

pemberdayaan mata pelajaran umum 

3) Meningkatkan keunggulan dalam life skill 

melalui pembinaan insentif English 

Conversation dan program kompu. 

4) Membina dan menggali potensi anak untuk 

meraih prestasi, sehingga memiliki daya 

saing yang segat, baik akademik maupun non 

akademik 

5) Menumbuhkan kesungguhan dan semangat 

belajar tinggi 

6) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

aman, sehat, bersih, dan indah 

7) Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama 

dengan orang tua murid dan masyarakat. 

c. Tujuan MI Nurul Islam Desa Klurahan 

Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan 

Tujuan Jangka Pendek : 

1. Pada tahun pelajaran 2016/ 2017 terjadi 

peningkatan kualitas sikap dan amaliah 

keagamaan islam warga Madrasah dari pada 

sebelumnya. Terutama pada sholat wajib, 

sunah, dan membaca Al Qur‟an 
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2. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada 

madrasah 

Tujuan Jangka Menengah 

a. Meningkatkan pengalaman 5 S (selalu sopan 

santun sesama siapapun) 

b. Meningkatkan pengamalan sholat dhuhur di 

Madrasah 

c. Meningkatkan nilai rata- rata UN- UAMB 

secara berkelanjutan 

d. Meingkatkan jumlah lulusan yang bisa 

diterima di Sekolah/ Madrasah yang favorit. 

Tujuan Jangka Panjang 

a. Meningkatkan prestasi anak, disetiap efent 

perlombaan baik tingkat kecamatan maupun 

kabupaten 

b. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana 

c. Meningkatkan jumlah peserta didik yang 

menguasai Bahasa Arab dan Inggris secara 

aktif 

d. Mewujudkan madrasah sebagai lembaga 

pendidikan yang diperhitungkan dan dimiati 

oleh masyarakat sekitar 
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5. Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa di MI 

Nurul Islam Desa Klurahan Kecamatan 

Kartoharjo Kabupaten Magetan 

a. Keadaan Guru di MI Nurul Islam Desa 

Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan 

Secara definitif dapat kita artikan bahwa 

guru adalah orang yang tugasnya mendidik dan 

mengajar, bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar serta kewajiban 

membimbing dan mengarah peserta didik untuk 

mencapai tujuan yng diharapkan.Siswa-siswi MI 

Nurul Islam Desa Klurahan Kecamatan 

Kartoharjo Kabupaten Magetan di didik oleh 

guru sebanyak 15 guru.Dari beberapa guru 

tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa 

golongan atau tingkatan yaitu PNS dan Non 

PNS.Guru yang tergolong PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) ada 1 orang.Adapun Non PNS ada 14 

orang.Adapun nama-nama guru beserta mata 

pelajaran yang diampunya dapat dilihat dalam 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.1 

No Nama Jabatan Kode 

1.  Hefita Mariana, S.Pd.I Kepala 

Madrasah 

NON PNS 

2.  Supin Murtiasih, S.Pd.I Guru PNS 

3.  Siti Komsiyah, S.Pd.I Guru NON PNS 

4.  Siti Wanapiroh, S.Pd.I Guru NON PNS 

5.  Basuki Rahmat, S.Pd.I Guru NON PNS 

6.  Umi Kulsum, S.Pd.I Guru NON PNS 

7.  Evi Nur Rohmah, S.Pd.I Guru NON PNS 

8.  Irfan Budi Kustanto, S.Pd Guru NON PNS 

9.  Suyono, S.Pd.I Guru NON PNS 

10.  Naim Darori, S.Pd Guru NON PNS 

11.  Idha Mutmainah, S.Pd.I Guru NON PNS 

12.  Alika Wisnu W, S.Pd Guru NON PNS 

13.  Reza Rafika Guru NON PNS 

14.  Nangin, S.Pd.I  Guru NON PNS 

15.  Puji Mulyani, S.Pd.I Guru NON PNS 

 

b. Keadaan Karyawan di MI Nurul Islam Desa 

Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan 

Demi menunjang dalam proses 

pembelajaran serta mensukseskan berjalannya 

proses pendidikan MI Nurul Islam Klurahan 

Magetan tidak hanya dikelola dan 

menghandalkan tenaga guru saja namun juga 

terdapat pesuruh yang membantu proses 

pendidikan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi 

pokoknya dari karyawan harus menyelesaikan 

tugasnya dengan baik dan lancar. Hal ini untuk 

memperlancar dan mensukseskan kegiatan 

belajar mengajar serta proses pendidikan di MI 
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Nurul Islam Klurahan Magetan.Dari data 

pesuruh diMI Nurul Islam Klurahan Magetan 

tahun pelajaran 2018/2019 terdapat 1 orang, 

yaitu beliau Evlin Sohilait. 

c. Keadaan Siswa di MI Nurul Islam Desa 

Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan Data Siswa Tahun Pelajaran 2018-

2019 

Siswa dapat diartikan sebagai peserta didik 

yang dididik oleh guru melalui proses belajar 

mengajar dalam dunia pendidikan. Adapun 

keadaan siswa berdasarkan daftar absensi siswa 

MI Nurul Islam tahun pelajaran 2018/2019 kelas 

III, IV, V, dan VI terdapat 124 siswa. Secara 

lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

III 16 Siswa 12 Siswa 28 Siswa 

IV 27 Siswa 13 Siswa 40 Siswa 

V 16 Siswa 15 Siswa 31 Siswa 

VI 16 Siswa 9 Siswa 25 Siswa 

Jml 75 Siswa 49 Siswa 125 Siswa 

 

d. Sarana dan Prasarana di MI Nurul Islam 

Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo 

Kabupaten Magetan Data atau Kondisi 

Jumlah Ruang  

Sarana dan prasarana infrasruktur 

merupakan komponen yang dapat menentukan 

keberhasilan proses pendidikan. Dengan 

demikian maka penyelenggaraan pendidikan 
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seyogyanya harus dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana yang memadai guna menyukseskan 

dan melancarkan proses belajar mengajar dalam 

dunia pendidikan. . Secara lebih jelasnya dapat 

dilihat di tabel berikut ini: 

Tabel 1.3 

 

No 

 

Jenis 

Ruangan 

 

Jumlah 

Ruangan 

Kondisi 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

9. 

10. 

11.  

Ruang Kelas 

Ruang 

Perpustakaan 

Ruang Tata 

Usaha 

Ruang Kepala 

Madrasah 

Ruang Guru 

Ruang 

Laboratorium 

Komputer 

Atorium 

Ruang UKS 

Ruang WC 

Ruang Sholat 

Kantin 

Gudang 

6 

1 

- 

1 

1 

- 

 

1 

2 

- 

1 

1 

6 

1 

- 

1 

1 

- 

 

1 

1 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

B. Data Deskripsi Khusus 

1. Temuan Penelitian 

Temuan penelitian yang dimaksud disini 

adalah mengungkapkan data yang diperoleh dari 

pengamatan dan atau hasil wawancara serta 

dokumentasi  lainnya yang terkait dengan rumusan 

masalah. Setelah melakukan penelitian di MI Nurul 
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Islam Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo 

Kabupaten Magetan dapat dikemukakan temuan 

penelitian sebagai berikut: 

a. Pembentukan Karakter Disiplin Dan Tanggung 

Jawab Melalui Pembiasaan Program Yasinan 

Bergilir Bagi Siswa di Mi Nurul Islam Desa 

Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan. 

Dalam sebuah lembaga sekolah memiliki 

dua kegiatan yaitu pembelajaran didalam kelas 

dan kegiatan tambahan di luar rencana 

pembelajaran kelas. Kegiatan tersebut dijadikan 

sebagai wahana untukmewujudkan madrasah 

yang berhasil mencetak generasi muslim yang 

berilmu, bertakwa, berakhlakul karimah, kreatif, 

inovatif, dan komperatif. 

Berdasarkan pengamatan di lapangan 

peneliti mengetahui bahwa MI Nurul Islam 

Klurahan Magetan memiliki kegiatan atau 

pembiasaan yasinan bergilir yang menjadi salah 

satu cara untuk membentuk karakter disiplin dan 

tanggung jawab siswa melalui pembiasaan 

kegiatan tersebut. Kegiatan rutin yang dilakukan 

setiap seminggu sekali pada hari jum‟at pukul 

14.00 WIB yang dilaksanakan secara bergilir 

dari rumah ke rumah siswa. Kegiatan yang 

diikuti siswa kelas III, IV, V, dan VI yang 

berjumalah 140 siswa maupun siswi. Dengan 
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terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi 

oleh siswa siswi MI Nurul Islam.
1
 

Seperti halnya yang disampaikan oleh 

bapak Basuki selaku penanggung jawab 

kegiatan, ketika di wawancara oleh penulis 

dengan pertanyaan: 

Bagaimana proses pembentukan karakter 

siswa dengan adanya kegiatan tersebut pak? 

Beliau menjelaskan bahwa : 
“Jadi begini Mbak, Kalau proses pembentukan 

karakter siswa itu, kita sebagai guru atau sebagai 

pendidik harus melihat dulu latar belakang siswa. 

Karena mayoritas dari karakter siswa yang kurang 

baik itu berasal dari lingkungan yang kurang baik 

juga. Misalkan disini ada sebagian siswa itu yang 

mempunyai masalah dengan karakternya karena 

mereka berasal dari keluarga yang broken. Jadi 

kalau siswa yang dengan kondisi itu usaha saya 

yaitu melakukan pendekatan terhadap anak. 

Adanya pendekatan secara langsung dari guru anak 

akan sadar dan merasakan bahwa dirinya harus 

bangkit. Selain melalui pendekatan proses 

pembentukan karakter siswa itu juga bisa dibentuk 

melalui pembiasaan yang bersifat positif seperti 

halnya yasinan bergilir yang diselenggarakan ini.”
2
 

 

Dari pengamatan peneliti bahwa terdapat 

beberapa siswa yang memang berasal dari 

keluarga yang berkecukupan, sehingga dalam 

kegiatan ini orang tua sangat telibat dalam 

                                                           
1
 Lihat lembar observasi  01/O/10/2018 pada lampiran laporan hasil 

penelitian ini. 
2
Lihat transkip wawancara 02/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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kegiatan tersebut.
3
 seperti halnya pertanyaan 

selanjutnya di ajukan oleh ibu Supin selaku guru 

di MI tersebut, ketika diwawancara oleh penulis 

dengan pertanyaan:  

Bagaimana proses pembentukan 

kepribadian siswa dengan adanya kegiatan 

tersebut Bu? Beliau menjelaskan bahwa: 
“Setiap anak mempunyai karakter yang berbeda-

beda mbak, dan berasal dari keluarga yang berbeda 

pula mbak. Jadi untuk proses pembentukan 

karakter siswa ini setiap anak mempunyai 

kemampuan sendiri, namun dengan beriringnya 

waktu ini siswa di MI Nurul Islam tampak berbeda, 

baik dari tutur kata, tingkah laku maupun cara 

siswa dalam menghadapi masalah. Siswa terlihat 

lebih baik setelah mengikuti kegiatan pembiasaan 

ini.”
4
 

 

Kemudian penulis mewawancarai bapak 

Basuki selaku penanggung jawab sekaligus 

perintis dari kegiatan yasinan ini. Sebelum 

melakukan wawancara penulis melakukan 

perkenalan kepada bapak Basuki. Penulis 

merasa sangat tertarik melalukan penelitian di 

MI Nurul Islam ini dan khususnya pada 

pembiasan yang ada yaitu kegiatan yasinan 

bergilir ini. Penulis beranggapan bahwa kegiatan 

yang diselenggarakan di MI Nurul Islam sangat 

                                                           
3
 Lihat lembar observasi  01/O/10/2018 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini. 
4
 Lihat transkip wawancara 03/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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unik dan sangat berbeda dengan kegiatan yang 

ada di madrasah lain. Ketika diwawancara oleh 

penulis dengan pertanyaan “sejak kapan pak 

terselenggaranya kegiatan yasinan bergilir ini?” 

Beliau mengatakan bahwa: 
“ Jadi begini mbak, kegiatan Yasinan ini sudah 

menjadi kebiasaan sejak tahun 1998. Awalnya dulu 

kegiatan yasinan ini dimulai dari acara rutinan TPA 

Al Munir, dimana santri di TPA tersebut 

merupakan siswa di MI Nurul Islam. Namun pada 

saat itu kegiatan yasinan bergilir ini hanya 

dilakukan di rumah ke rumah siswa di desa 

Klurahan tersebut setiap hari jum‟at pukul 14.00- 

selesai. Kegiatan ini diwajibkan untuk kelas 3 

sampai kelas 6 sekitar 140 siswa. 

 

Dengan beriringnya waktu pada tahun 

2017 MI Nurul Islam tersebut semakin maju dan 

jaya akhirnya banyak siswa yang dari desa 

hingga kecamatan lain, dan pada saat itu 

terdapat Madin yang akhirnya digabungkan ke 

MI Nurul Islam tersebut. Saat itu orang tua 

mengajukan agar kegiatan yasinan rutinan 

bergilir itu tidak hanya di desa Klurahan 

tersebut tetapi di desa lain juga. 

Setelah dievaluasi akhirnya pihak sekolah 

memutuskan bahwa yasinan bergilir 

dilaksanakan dirumah ke rumah siswa.Namun 

disini di utamakan siswa kelas 6 yang bertepatan 
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karena pada saat itulah siswa kelas 6 akan 

segera lulus.”
5
 

Kemudian peneliti iseng- iseng berbincang 

bincang dengan salah satu guru MI Nurul Islam 

yaitu bapak Nangin mengenai tujuan 

diselenggarakannya kegiatan yasinan bergilir 

ini. Ketika penulis mewawancarai dengan 

pertanyaan : 

“Apa yang menjadi tujuan diadakannya 

kegiatan pembiasaan yasinan bergilir ini pak?” 

beliau mengatakan bahwa : 
Tujuan diadakannya kegiatan yasinan ini mbak 

yang pertama ,agar siswa itu mampu berbaur 

dengan temannya maupun lingkungan. Yang kedua 

agar siswa itu sadar dan selalu mengingat Allah. 

Yang ketiga dengan adanya kegiatan ini 

diharapkan siswa menjadi pribadi yang lebih baik, 

lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mempunyai 

generasi yang berakhlakul karimah.”
6
 

 

Seperti halnya disampaikan oleh bapak 

basuki bahwa tujuan kegiatan yasinan bergilir 

ini terdapat di dalam visi dan misi madrasah 

yaitu “Mewujudkan madrasah yang berhasil 

mencetak generasi muslim yang berilmu, 

bertakwa, berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, 

dan komperatif.” 

                                                           
5
Lihat transkip wawancara 02/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
6
Lihat transkip wawancara 07/W/02/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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Menurut beliau bapak Basuki, mengatakan 

bahwa: 
“Dengan adanya kegiatan ini awalnya siswa sangat 

merasa tertekan dan sangat merasa malas. Memang 

ketika 1,2,3 kali pertemuan belum tampak 

perubahan pada siswa. Namun, setelah mengikuti 

beberapa kali pertemuan  ini siswa sudah sadar 

mengenai pentingnya yasinan itu dan sudah sangat 

tampak perbedaannya. Baik itu dari tingkah laku, 

dalam membaca Yasin Tahlil, tanggung jawab, dan 

sikap sosial sangat besar.”
7
 

 

Kemudian penulis mewawancarai Ibu 

Hefita Selaku kepala madrasah, dengan 

pertanyaan : 

Bagaimana proses berjalannya kegiatan 

yasinan bergilir ini bu? 

Beliau mengatakan bahwa : 
“Kegiatan yasinan rutin mbak biasanya. Soalnya 

dari beberapa sekolah itu belum ada kegiatan 

seperti itu, mungkin itu bisa jadi kebiasaan unik di 

madrasah kami. Kegiatan ini dilakukan setiap hari 

jum‟at dan dilaksanakan secara bergilir.”
8
 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti 

membyktikan bahwa siswa-siswi di MI Nurul 

Islam ini kegiatan tepat dilaksanakan pukul 

                                                           
7
Lihat transkip wawancara 02/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
8
Lihat transkip wawancara 01/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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14.00 yang diawali dengan yasin tahlil 

kemudian menghafal Asmaul Husna.
9
 

Seperti halnya ketika penulis 

mewawancarai Ibu Idha selaku guru, dengan 

pertanyaan : 

Bagaimana proses berjalannya kegiatan 

yasinan bergilir ini bu? 

Beliau mengatakan bahwa : 
“Kegiatan yasinan ini dimulai pukul 14.00 WIB 

mbak.rutin dilaksanakan setiap hari jum‟at. 

Biasanya kegiatannya itu yasinan, tahlil, dan 

menghafal Asmaul Husna. Setelah selesai kegiatan 

itu anak-anak langsung pulang.
10

 

 

Ketika di wawancara penulis dengan 

pertanyaan „‟bagaimana antusias siswa dengan 

adanya kegiatan yasinan bergilir ini pak? maka 

menurut bapak Basuki, bahwa : 

“Mengenai antusias siswa itu sangat bagus 
mbak. Semua siswa mengikuti mbak. Dalam 

kegiatan ini siswa sangat antusias dalam 

berpartisipasi kegiatan ini, setiap yasinan ini 

kurang lebih ada 120an siswa yang hadir. Bahkan 

ketika musim penghujan, siswa nekat dengan niat 

yang kuat berangkat dengan memakai jas hujan. 

Keantusiasan siswa juga terbukti ketika membaca 

surat yasin ini dilakukan secara berulang-ulang 

setiap harinya maka dengan sendirinya sedikit-

                                                           
9
 Lihat lembar observasi  01/O/10/2018 pada lampiran laporan 

hasil penelitian ini.  
10

Lihat transkip wawancara 08/W/02/2019 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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demi sedikit mereka mulai hafal dengan surat 

yasin.”
11

 

 

Tidak hanya siswa yang antusias dalam 

kegiatan ini, menurut Ibu Supin mengatakan 

bahwa:  
Antusias orang tua juga sangat besar dan baik 

mbak.seperti halnya banyak anak yang rumahnya 

luar desa Klurahan. Namun disini banyak siswa 

yang berangkat diantar orang tua sampai lokasi 

bahkan ditunggu sampai pulang. Orang tua juga 

terlihat sangat senang dan mendukung dengan 

terselenggaranya kegiatan tersebut.”
12

 

 

Seperti halnya disampaikan oleh salah satu 

wali murid yaitu ibu Siti Fatimah, beliau 

mengatakan bahwa : 
“Dengan adanya kegiatan ini anak saya semakin 

tanggung jawab. Meskipun yasinan ini tuntutan 

dari madrasah tetapi anak saya lama kelamaan 

menjadi sadar mbak. Selagi anak saya niat 

berangkat hujanpun tetap berangkat mbak, 

meskipun harus saya antar. Sangat mendukung, 

meskipun saya sibuk tapi saya harus 

menyempatkan untuk mengantar mbak. Saya 

bersyukur dengan adanya kegiatan ini anak saya 

semakin menjadi lebih baik. Bahkan bukan hanya 

anak saya saja mbak, ketika wali murid menunggu 

anaknya pulang dr sekolah banyak orangtua yang 

                                                           
11

Lihat transkip wawancara 02/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
12

 Lihat transkip wawancara 03/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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menilai bahwa setelah adanya kegiatan yasinan ini 

anak menjadi rajin dan bertanggung jawab.”
13

 

 

Peneliti juga memberikan pertanyaan 

kepada penanggung jawab dan sebagian guru 

terkait bagaimana pembentukan kepribadian 

disiplin dan tanggung jawab melalui pembiasaan 

yasinan bergilir ini? 

Beliau mengatakan bahwa : 

 
Dengan adanya pembiasaan yasinan bergilir ini 

memang dapat membentuk kepribadian siswa yang 

baik. Melalui kegiatan ini siswa menjadi lebih 

disiplin karena mereka merasa ada tanggung jawab 

yang harus mereka kerjakan setiap hari jum‟at. Dan 

dengan pembiasaan yasinan ini juga dapat 

menjadikan siswa menjadi pribadi yang sholeh dan 

sholehah  sebagaimana visi misi dari madrasah kita 

yaitu Mewujudkan madrasah yang berhasil 

mencetak generasi muslim yang berilmu, bertakwa, 

berakhlakul karimah, kreatif, inovatif, dan 

komperatif”.
14

 

 

Menurut pengamatan peneliti 

pembentukan kepribadian melalui pembiasaan 

yasinan bergilir ini memang begitu penting bagi 

siswa, karena pembiasaan merupakan proses 

yang berulang- ulang sehingga siswa akan 

terbiasa untuk menerapkannya dalam kehidupan 

                                                           
13

Lihat transkip wawancara 04/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
14

Lihat transkip wawancara 02/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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sehari- hari baik disekolah maupun dirumah. 

Pembiasaan yasinan bergilir merupakan salah 

satu upaya dari pihak madrasah dalam rangka 

membentuk pribadi siswa yang lebih baik, 

khususnya disiplin dan tanggung jawab siswa. 

Karena dengan adanya pembiasaan yasinan 

bergilir ini siswa menjadi terbiasa dengan 

kegiatan yang menjadi rutinitas mereka dihari 

jum‟at tepatnya pukul 14.00 WIB, karena 

mereka merasa ada kewajiban yang harus 

dikerjakanya. 

Dari hasil observasi dan wawancara yang 

saya lakukan maka pembentukan kepribadian 

siswa yang disiplin dan tanggung jawab dapat di 

bentuk melalui pembiasaan yasinan bergilir, 

karena dengan kegiatan pembiasaan inilah 

mereka terlatih untuk hidup disiplin dan 

tanggung jawab. 

Disiplin dan tanggung jawab pada 

dasarnya merupakan kontrol diri dalam 

mematuhi aturan baik yang dibuat oleh diri 

sendiri maupun diluar diri baik keluarga, 

lembaga pendidikan, masyarakat, bernegara dan 

beragama. Disiplin dan tanggung jawab juga 

merujuk pada kebebasan individu untuk tidak 

bergantung pada orang lain dalam memilih, 

membuat keputusan, tujuan, melakukan 

perubahan perilaku, pikiran maupun emosi 

sesuai dengan prinsip yang diyakini dari aturan 
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moral yang dianut. Pembentukan karakter ini 

merupakan fase yang sangat bagus untuk 

diberikan dan dikembangkan oleh anak di usia 

MI. Seperti halnya dalam pembentukan karakter 

siswa ini terdapat dua faktor yaitu faktor internal 

yang berasal dari diri sendiri dan faktor 

eksternal yaitu berasal dari luar. 

Pembiasaan bagi siswa di madrasah 

merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses pembentukan karakter siswa. Seperti 

halnya sekarang dalam pembentukan karakter 

perlu adanya kesadaran siswa itu sendiri terkait 

apa kemauan yang diinginkan siswa itu sendiri, 

serta siswa harus melaksanakan dan 

mengembangkan secara terus menerus dan 

berkelanjutan yang dinamakan sebagai 

pembiasaan. Akan tetapi tidak hanya dari 

kesadaran siswa, namun harus ada dukungan 

dan dorongan dari luar yang terpenting yaitu 

dari orang tua dan terpenuhinya sarana dan 

prasarana yang digunakan oleh siswa ketika 

kegiatan berlangsung. 

Kegiatan pembiasaan yasinan bergilir di 

MI Nurul Islam Klurahan Magetan ini sudah 

menjadi rutinitas dari seluruh siswa maupun 

guru yang berpartisipasi di dalamnya dan serta 

adanya lingkungan yang baik yaitu masyarakat 

yang mendukung kegiatan atas terselenggaranya 

kegiatan tersebut. Kegiatan yasinan ini 

75 
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merupakan cara yang sangat bagus yang 

digunakan oleh pihak madrasah untuk 

menjadikan pribadi siswa yang lebih baik dan 

dapat mencetak generasi yang berakhlakul 

karimah. 

b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Upaya MembentukKarakter Disiplin Dan 

Tanggung Jawab Melalui Pembiasaan Program 

Yasinan Bergilir Bagi Siswa di Mi Nurul Islam 

Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo 

Kabupaten Magetan 

Setelah mengetahui proses pembentukan 

karakter disiplin dan tanggung jawab melalui 

pembiasaan yasinan bergilir di MI Nurul Islam 

Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo 

Kabupaten Magetan, penulis mewawancarai Ibu 

Hefita selaku Kepala Madrasah, dengan 

pertanyaan : 

”Apakah ada faktor pendukung 

tebentuknya kepribadian disipli dan tanggung 

jawab ini bu?” 

Beliau mengatakan bahwa : 

“Jadi seperti ini mbak, terkait faktor 
pendukung terjadinya pembentukan kepribadian 

siswa ialah dengan adanya lingkungan keluarga 

dan masyarakat yang baik serta mendukung, 

memfasilitasi dan berpartisipasi atas 

terselenggaranya kegiatan yasinan bergilir tersebut. 

Soalnya tidak semua siswa itu mempunyai latar 

belakang yang baik. seperti halnya orang tua selalu 

mendukung siswa dalam kegiatan tersebut dan 

selalu memberikan fasilitas terbaik untuk anaknya. 
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Masyarakat juga beranggapan baik dengan 

terselenggaranya kegiatan ini, sehingga masyarakat 

juga memberikan fasilitas untuk terselenggaranya 

kegiatan tersebut.”
15

 

 

Berdasarkan pengamatan yang penulis 

lakukan penulis melihat antusias dan semangat 

tinggi para siswa dalam mengikuti kegiatan 

yasinan bergilir ini, anak terlihat sangat 

bersemangat dan sangat bergairah.Sehingga 

kegiatan yasinan bergilir ini memang 

menjadisalah satu faktor pendukung daripada 

pembentukan kepribadian siswa. 

Ketika penulis mewawancara dengan 

pertanyaan „‟apakah faktor penghambat dari 

pembentukan kepribadian siswa? 

Ibu hefita mengatakan bahwa : 
“Mengenai faktor penghambat pembentukan 

kepribadian siswa ya mbak kalau dari faktor 

penghambatnya itu yang pertama diri siswa dan 

lingkungan keluarganya. Bagi anak yang dirumah 

berada dilingkungan yang baik- baik saja tidak 

bermasalah pasti dia memiliki kepribadian yang 

baik dan mudah untuk dibimbing dan diarahkan. 

Namun, apabila anak yang tinggal di dalam 

keluarga yang broken home, atau memiliki pola 

asuh yang kurang benar di rumahnya, tentu mereka 

juga memiliki kepribadian yang kurang baik. 

Karena ketika di sekolah ia cenderung sulit untuk 

dibina ataupun diarahkan.”
16

 

                                                           
15

Lihat transkip wawancara 01/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
16

Lihat transkip wawancara 01/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 
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Bapak Basuki juga mengatakan bahwa : 

 
“Menurut saya mbak, faktor penghambat 

pembentukan kepribadian disiplin dan tanggung 

jawab bagi siswa ialah faktor keluarga yang kurang 

baik, dan rendahnya kesadaran orang tua sehingga 

kurangnya mensuport terhadap anak, terbatasnya 

pengawasan dari pihak madrasah, dan kurangnya 

serta rendahnya kesadaran siswa dalam kegiatan 

yasinan bergilir. Sehingga kegiatan yasinan bergilir 

tidak dapat berjalan dengan maksimal.
17

 

 

                                                           
17

Lihat transkip wawancara 02/W/10/2018 pada lampiran 

laporan hasil penelitian ini. 



79 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Bagaimana langkah-langkah pembentukan karakter 

disiplin dan tanggung jawab melalui pembiasaan 

program yasinan bergilir bagi siswa di MI Nurul 

Islam Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo 

Kabupaten Magetan? 

Karakter dapat diartikan sebagai cara berpikir 

dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat 

bangsa dan negara. Karena itu karakter dapat dianggap 

sebagai suatu nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang berwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, adat istiadat dan estetika. Dengan demikian 

karakter adalah perilaku yang nampak dalam kehidupan 

sehari-hari baik dalam bersikap maupun bertindak.
1
 

Sementara itu, Doni koesoema berpendapat 

bahwa karakter dapat dipahami sebagai suatu struktur 

antroplogis dalam diri individu, sehingga pendekatan 

bersifat prosesual, menekankan dimensi pertumbuhan 

menuju kesempurnaan.
2
 

                                                           
1
 Warsono, dkk..Model Pendidikan Karakter di Universitas 

Negeri Surabaya, ( Surabaya: Unesa 2010). 42 
2
 Doni Koesoema, Pendidikan karakter strategi mendidik anak di 

zaman global, (Jakarta: PT Grasindo, 2007). 79 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter adalah 

sifat-sifat kejiwaan dan akhlak yang dapat diandalkan 

untuk menanggapi situasi untuk hidup dan bekerja sama 

menuju kesempurnaan berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan.  

Pembentukan karakter diyakini perlu dan penting 

untuk dilakukan oleh sekolah untuk menjadi pijakan 

dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. 

Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah 

mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Tumbuh dan 

berkembangnya karakter yang baik akan mendorong 

siswa tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk 

melakukan segalanya dengan benar dab memiliki tujuan 

hidup. Masyarakat juga berperan membentuk karakter 

anak melalui orang tua dan lingkungannya.  

Salah satu proses pembentukan karakter siswa di 

MI Nurul Islam adalah Pembiasaan merupakan proses 

membuat sesuatu atau seseorang menjadi terbiasa. 

Dengan melakukan pembiasaan tersebut peserta didik 

dapat berpikir secara positif, mengetahui perilaku yang 

baik dan buruk, serta dapat mengontrol perbuatan- 

perbuatan yang dilakukan agar sesuai dengan ketentuan-

ketentuan yang telah diajarkannya. Pembiasaan yang 

baik tumbuh dari cita-cita yang luhur. Namun demikian, 

sebuah kebiasaan hanya dapat dibentuk melalui upaya 

dan proses yang panjang. Pada umumnya kebiasaan 
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berlangsung dengan cara yang otomatis dan hanya 

membutuhkan kesadaran yang kecil saja atau tidak 

membutuhkannya sama sekali tentang aktivitas yang 

sedang terjadi itu. 

Menurut burghardt dalam syam mengatakan 

bahwa kebiasaan itu timbul karena proses penyusunan 

kecenderungan respons dengan menggunakan stimulasi 

yang berulang-ulang. Dalam proses belajar, pembiasaan 

juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak 

diperlakukan. Karena proses pengurangan inilah muncul 

suatu pola tingkah laku baru yang relatif menetap dan 

otomatis.
3
 

Pembiasaan dengan melakukan kegiatan- 

kegiatan keagamaan rutin sehingga dapat muncul 

keikhlasan dalam diri siswa untuk menjalani hidup. 

Dalam pelaksanaan metode ini diperlukan pengertian, 

perhatian, ketelatenan orang tua, pendidikan dan 

kesabaran terhadap anak didik.
4
 Penerapan pembiasaan 

dapat dilakukan dengan membiasakan anak untuk 

mengerjakan hal- hal positif dalam keseharian mereka. 

Dengan melakukan kebiasaan- kebiasaan secara rutinitas 

setiap harinya, anak didik akan melakukan dengan 

sendirinya, dengan sadar tanpa ada paksaan. Dengan 

pembiasaan secara langsung, anak telah diajarkan 

disiplin dalam melakukan dan menyelesaikan suatu 

                                                           
3
 Thohirin, Psikologi pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005), hal 110-111 
4
 Heri Jauhari Muhtar, Fiqih Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), hal 19 
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kegiatan. Disebabkan pembiasaan berintikan 

pengulangan, metode pembiasaan juga berguna untuk 

menguatkan hafalan.
5
 

Jadi salah satu proses pembentukan karakter 

siswa di MI Nurul Islam ini dilakukan secara ummah 

melalui pembiasaan yasinan bergilir.  Pembiasaan ini 

dilakukan setiap hari Jum’at kecuali pada saat ujian 

madrasah. Kegiatan pembiasaan yasinan bergilir ini 

dapat berjalan dengan baik dan lancar tak lain karena 

kerja sama dan semangat bapak ibu guru, wali murid, 

dan masyarakat yang ikut serta dalam proses 

pembentukan kepribadian siswa. 

B. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor 

penghambat sebagai upaya membentuk karakter 

disiplin dan tanggung jawab melalui pembiasaan 

program yasinan bergilir bagi siswa Di MI Nurul 

Islam Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo 

Kabupaten Magetan? 

Setiap kesuksesan suatu kegiatan pasti ada faktor 

pendukung di belakangnya untuk menuju keberhasilan 

tersebut. Sebagaimana dalam kamus besar bahasa 

indonesia:
6
 

Faktor pendukung ialah suatu hal atau kondisi 

yang dapat mendukung atau menumbuhkan suatu 

kegiatan. Lingkungan keluarga merupakan satuan sosial 

yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Bagi 

                                                           
5
 Muhammad Fadilah dan lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan 

Karakter Anak Usia Dini, hal  177 
6
 Http://kbbi.web.id//diakses Selasa 19 Maret 2019 Pukul 08.30 

WIB. 
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anak- anak keluarga merupakan lingkungan sosial 

pertama yang dikenalnya. Dengan demikian kehidupan 

keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan 

jiwa keagamaan. Keluarga dinilai sebagai faktor yang 

paling dominan dalam meletakkan dasar bagi 

perkembangan jiwa keagamaan. Selain lingkungan 

keluarga lingkungan masyarakat bukan merupakan 

lingkungan yang mengandung unsur tanggung jawab, 

melainkan hanya merupakan unsur belaka, tapi norma 

dan tata nilai yang ada terkadang lebih mengikat 

sifatnya. Bahkan terkadang pengaruhnya lebih besar 

terhadap perkembangan jiwa anak. 

Menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya 

psikologi pendidikan mengatakan bahwa: Keturunan 

adalah segala ciri, potensi, dan kemampuan yang 

dimiliki individu karena kelahirannya dan pembentukan 

kepribadian seseorang itu ditentukan oleh faktor dalam 

(keturunan). Bagaimanapun faktor keturunan dalam 

membentuk kepribadian anak tidak dapat di pungkiri.
7
 

Jadi faktor yang mendukung proses pembentukan 

karakter siswa itu dapat berasal dari faktor lingkungan 

keluarga dan masyarakat yang baik serta mendukung, 

memfasilitasi dan berpartisipasi atas terselenggaranya 

kegiatan yasinan bergilir tersebut. Diantara sarana dan 

prasarana yang mendukung proses pembentukan 

karakter siswa MI Nurul Islam baik dari pihak madrasah 

maupun lingkungan. 

                                                           
7
 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: PT. 

Grafindo Persada, 2004), hal 177 
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Di samping faktor pendukung yang 

mensukseskan suatu kegiatan tentunya terdapat juga 

faktor penghambat berjalannya suatu kegiatan. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, hambatan adalah 

halangan atau rintangan.
8
 

Faktor penghambat adalah suatu hal atau 

peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang 

menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat 

proses berlangsung. Diantara faktor penghambat 

pembentukan karakter siswa adalah kesadaran para 

siswa, keterbatasan pengawasan pihak sekolah maupun 

lingkungan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku 

Sjarkawi bahwa: 
9
 Lingkungan merupakan tempat 

seorang anak tumbuh dan berkembang terhadap 

kepribadian seorang anak.
10

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui 

bahwa faktor penghambat pembentukan karakter siswa 

utamanya ialah berasal dari kesadaran siswa. Kurangnya 

kesadaran siswa atas dirinya yang mempunyai 

kepribadian yang kurang baik menjadi faktor 

penghambat dalam proses pembentukan karakter siswa. 

 

                                                           
8
 https://kbbi.kemendikbud.go.id , diakses Selasa 19 Maret 2019 

Pukul 08.40 WIB. 
9
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Peran Moral, 

Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas 
Membangun Jati Diri, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),  hal 19 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka secara garis 

besar dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses  pembentukan karakter siswa di MI Nurul 

Islam ini dilakukan secara ummah melalui 

pembiasaan yasinan bergilir.  Pembiasaan ini 

dilakukan setiap hari Jum’at kecuali pada saat ujian 

madrasah. Kegiatan pembiasaan program yasinan 

bergilir ini diikuti oleh 140 siswa maupun sisiwi. 

Kegiatan ini diadakan karena dengan adanya 

kegiatan ini siswa lebih menyadari bahwa apa yang 

dilakukan itu merupakan hal baik dan dengan adanya 

kegiatan ini siswa lebih bertanggung jawab dan 

disiplin dalam melakukan sesuatu khususnya dalam 

bidang keagamaan. 

2. a.   Faktor yang mendukung proses pembentukan  

karakter   siswa itu dapat berasal dari faktor 

lingkungan keluarga dan masyarakat yang baik 

serta mendukung, memfasilitasi dan 

berpartisipasi atas terselenggaranya program 

kegiatan yasinan bergilir tersebut. Diantara 

sarana dan prasarana yang mendukung proses 

pembentukan karakter siswa MI Nurul Islam 

baik dari pihak madrasah maupun lingkungan. 
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b.  Diantara faktor penghambat pembentukan 

karakter siswa adalah kesadaran para siswa, 

keterbatasan pengawasan pihak sekolah maupun 

lingkungan.  

B. Saran 

Berdasarkan Hasil Penelitian Yang Telah Penulis 

Lakukan, Maka Ada Beberapa Saran Yang Penulis 

Sampaikan Berkaitan Dengan “Pembentukan Karakter 

Disiplin Dan Tanggung Jawab Melalui Pembiasaan 

Program Yasinan Bergilir Bagi Siswa di Mi Nurul Islam 

Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten 

Magetan” sebagaimana berikut: 

1. Kepada kepala madrasah  

Supaya para guru bersama peserta didik 

dalam melaksanakan pembiasaan yasinan bergilir 

semakin antusias; maka sebaiknya realisasi atas 

fungsi sebagai pemimpin madrasah juga sebagai 

manajer maadrasah senantiasa dipertahankan 

sekaligus ditingkatkan. Juga sebaiknya dipasang alat 

pengeras suara dalam jumlah yang relatif banyak 

demi efektivitas berjalanya pembiasaan yasinan 

bergilir. 

2. Kepada guru 

Supaya layanan yang diberikan terhadap 

siswa untuk membentuk karakter siswa melalui 

pembiasaan yasinan bergilir berlangsung semakin 

efektif; maka pendekatan, strategi, dan metode yang 
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selama ini diterapkan terhadap siswa sebaiknya 

dipertahankan sekaligus ditingkatkan. 

3. Kepada peserta didik 

Supaya di masa mendatang dapat menjadi 

manusia yang berakhlakul karimah sesuai dengan 

tujuan pendidikan madrasah juga tujuan pendidikan 

nasional, dan sebaiknya peserta didik senantiasa 

memotivasi diri sendiri melalui program pembiasaan 

keagamaan. 

4. Kepada orangtua peserta didik  

Supaya di masa mendatang para siswa dapat 

menjadi muslim- muslimah yang shalih- shalihah 

bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, maka sebaiknya para 

orangtua siswa senantiasa memotivasi, mendidik, 

membina, mengarahkan, mencurahkan perhatian 

serta menciptakan lingkungan rumah tangga yang 

islami untuk menjadi bekal anak di rumah, sekolah 

maupun masyarakat. 

5. Kepada peneliti yang akan datang 

Mengingat bahwa hasil penelitian ini masih 

mempunyai kekurangan tertentu, sehingga supaya 

hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan yang 

bermanfaat, maka sebaiknya peneliti selanjutnya 

dapat memberikan sebuah relasi baru mengenai 

pembentukan karakter siswa melalui pembiasaan 

program yasinan bergilir. 
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