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Karakter religius perlu ditanamkan secara
maksimal. Penanaman nilai religius ini menjadi tanggung
jawab orang tua dan madrasah. Salah satu hal yang
berpengaruh dalam penanaman karakter religius adalah
inovasi yang dilaksanakan oleh madrasah. Inovasi
diperlukan untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi
kelancaran proses pendidikan. Inovasi sebagai upaya untuk
lebih mengarah kepada sesuatu yang diharapkan. Dengan
adanya inovasi merupakan salah satu cara madrasah untuk
menanamkan karakter religius, mengingat kondisi moral
generasi muda yang semakin menurun. Selain itu, dengan
inovasi dapat meningkatkan mutu madrasah terutama dalam
bidang religius.
Penelitian ini bertujuan (1) menjelaskan karakter
religius siswa MI Ma‟arif Singosaren, Jenangan, Ponorogo
(2) menjelaskan inovasi yang dilakukan madrasah dalam
menanamkan karakter religius siswa MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo
Penelitian yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Dalam
pengumpulan data, penulis menggunakan metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik
pengumpuan datanya. Dan teknik yang dipilih dalam
i

analisis data adalah reduksi data, display data dan
pengambilan kesimpulan.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) karakter
religius yang dimiliki siswa MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo terbilang cukup baik, dapat dibuktikan
dari perilaku dan kebiasaan siswa yang dicerminkan oleh
sebagian besar siswa, seperti bersalaman, sholat berjamaah,
membaca juz ama, berdoa, menjaga kebersihan, saling
mengingatkan kebaikan dan bergegas menuju masjid ketika
sudah adzan. (2) terdapat beberapa inovasi yang dilakukan
oleh madrasah untuk menanamkan karakter religius
diantaranya sholat berjamaah, menyambut siswa, apel pagi,
darling (tadarus keliling), mabit (malam bina iman dan
taqwa), tahlil dan extrakurikuler. Selain itu terdapat dampak
dari adanya inovasi yang dilakukan madrasah untuk
menanamkan karakter religius adalah siswa menjadi lebih
mandiri, menjalin silaturahmi, bertanggung jawab,
menambah pengetahuan, cinta Al-Qur‟an, berbakti, sopan
dan santun.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Secara etimologi inovasi berasal dari kata
“innovasion” yang artinya pembaruan dan perubahan.1
Inovasi adalah sebuah perubahan yang baru menuju
perbaikan,

yang

lain

atau

yang

berbeda

dari

sebelumnya yang dilakukan secara sengaja dan
terencana.
Pendidikan adalah suatu kegiatan yang secara
sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab yang
dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga
timbul interaksi dari keduanya agar anak mencapai
kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus

1

Idris, Zahara, dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan 2,
(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, 70.

1

2
menerus.2 Sedangkan dalam Undang-undang Nomor
23 Tahun 2003 pada pasal 3, tujuan pendidikan
Nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi

warga

negara

yang

demokratis

serta

bertanggungjawab.3
Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan
bertambahnya ilmu pengetahuan, namun juga harus
memperhatikan aspek sikap dan perilaku individu
sehingga nantinya mampu mencetak manusia yang
2

Ahmadi Abu dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta:
Rineka Cipta,1991) 70.
3
Muchlas Samani dan Hariyanto, M.S, Konsep Dan
Model Pendidikan Karakter, (Jakarta: Rosda Karya, ), 26.

3
bertakwa, berilmu, memiliki karakter yang kuat serta
memiliki akhlak mulia. Pendidikan karakter sangat
penting mengingat kondisi moral generasi muda yang
semakin

menurun.

Secara

konseptual,

istilah

disamakan

dengan

pendidikan

karakter

sering

pendidikan

religius,

pendidikan

budi

pekerti,

pendidikan akhlak mulia, pendidikan moral atau
pendidikan nilai.4
Salah satu kebijakan strategis pendidikan
nasional
Pendidikan

berfokus
karakter

pada
adalah

pendidikan
upaya

karakter.5

pembentukan

karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa perlu ditanamkan sejak dini pada diri

4

Mukhibat, “Reinventing Nilai-Nilai Islam, Budaya, dan
Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Karakter,” STAIN
PONOROGO, 250 (Desember, 2012)
5

Utami Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat.
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 6.

4
siswa agar kelak mereka terbiasa dengan karakter yang
baik sampai dewasa nanti.
Menurut Kemendiknas, terdapat delapan belas
nilai dalam pendidikan karakter yaitu religius, jujur,
toleransi, disiplin, kerja keras, keratif, mandiri,
demokratis, rasa ingin tahu, nasionalisme, cinta tanah
air, mengahrgai prestasi, komunikasi, cinta damai,
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan
tanggung jawab. 6
Karakter bukan bawaan sejak lahir, tidak
datang dengan sendirinya, tidak bisa diwariskan dan
tidak bisa diukur akan tetapi harus dibentuk, ditumbuh
kembangkan dan dibangun secara sadar. Mantan
presiden RI pertama Ir. Soekarno

berulang-ulang

menegaskan” agama adalah unsur yang mutlak
dalam Nasional dan Caracter Building”. Hal ini
6

Kementerian Pendidikan Nasional dalam Penelitian dan
Pengembangan Kurikulum.

5
diperkuat

dengan

pendapat

Sumahamijaya

yang

mengatakan: “karakter harus mempunyai landasan
yang kokoh dan jelas. Tanpa landasan yang jelas,
karakter

tidak

berarti

apa-apa, oleh karena itu

landasan dari pendidikan karakter adalah tidak lain
haruslah agama.7
Karakter religius yang melekat pada diri
seseorang akan mempengaruhi orang disekitarnya
untuk berperilaku islami juga. Karakter religius yang
melekat pada diri seseorang akan terlihat dari cara
berpikir dan bertindak, yang selalu dijiwai dengan
nilai-nilai Islam. Bila dilihat dari segi perilakunya,
orang

yang

menunjukkan

memiliki

karakter

keteguhannya

islami

dalam

selalu

keyakinan,

kepatuhannya dalam beribadah, menjaga hubungan
baik sesama manusia dan alam sekitar. Bila dilihat dari
7

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter
Perspektif Islam. (Bandung: PT Rosda Karya 2013), 61.
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segi tata cara berbicara, orang yang berkarakter islami
akan selalu berbicara dengan bahasa yang sopan, selalu
mengucapkan salam saat berjumpa ataupun berpisah.
Karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa
dalam menghadapi perubahan zaman dan degradasi
moral, dalam hal ini siswa diharapkan mampu
memiliki dan berprilaku dengan ukuran baik dan
buruk yang di dasarkan pada ketentuan dan ketetapan
agama.8
Karakter religius dibentuk melalui proses.
Salah satu proses tersebut dapat melalui pendidikan.
Untuk membentuk pribadi berkarakter tersebut dapat
melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat
yang dilakukan secara berulang-ulang, hari demi hari
yang lamban laun akan masuk pada bagian pribadi
siswa yang sulit ditinggalkan.
8

Ratna Megawangi, Pendidikan Karakter Solusi Yang Tepat
Untuk Membangun Bangsa, (Jakarta: BP. Migas, 2004). 5.

7
Salah satu hal

yang berpengaruh dalam

penanaman karakter religius adalah inovasi yang
dilaksanakan oleh madrasah. Inovasi diperlukan untuk
mengatasi

masalah-masalah

yang

mempengaruhi

kelancaran proses pendidikan. Adapun tujuan dari
inovasi

sendiri

adalah

mengejar

ketinggalan-

ketinggalan serta mengusahakan terselenggaranya
pendidikan yang diharapkan. Dengan diadakannya
inovasi dalam penanaman karakter religius diharapkan
siswa

dengan

mudah

menerima

dan

mampu

mewujudkan pendidikan karakter sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional.
Berdasarkan

obsevasi

awal

yang

telah

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa di MI Ma‟arif
Singosaren Jenangan Ponorogo tidak hanya diajarkan
materi umum saja tetapi juga materi keagamaan serta
pembiasaan yang cukup berbeda dengan sekolah

8
lainnya. Pembiasaan rutin kegamaan yang diterapakan
disekolah tersebut ditunjukkan untuk menanamkan
karakter religius bagi siswa. Pembiasaan dalam ranah
ibadah, meliputi kegiatan tertib wudhu, kegiatan shalat
dhuha, shalat dhuhur berjama‟ah, tahfidzul qur‟an,
dan masih banyak lagi. Meskipun ranah praktisnya
adalah ibadah harian, tetapi esensi dari kegiatan
tersebut sangat penting dalam membentuk karakter
religius. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara
yang telah peneliti lakukan kepada pihak madrasah,
warga sekitar MI, serta siswa MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan

Ponorogo

yang

menunjukkan

bahwa

pembekalan karakter religius sudah diterapkan sejak
dini dan lama-kelamaan sudah menjadi kebiasaan bagi
siswa. Selain itu guru-guru di MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo juga menyisipkan nilai religius
pada pembelajaran, berupa nasehat-nasehat ataupun

9
cerita yang dijadikan suri tauladan bagi siswa. Selain
itu, terdapat beberapa program kegiatan di luar jam
sekolah yang juga mampu menyokong keberhasilan
madrasah dalam menenanamkan karakter religius.9
Dari uraian diatas, peneliti bermaksud untuk
mengkaji lebih dalam terhadap inovasi yang dilakukan
madrasah dalam menerapkan karakter religius bagi
siswa. Adapun judul penelitian yang diambil adalah
“Inovasi Madrasah Dalam Menanamkan Karakter
Religius Siswa di MI Ma’arif Singosaren Jenangan
Ponorogo”. Peneliti memandang bahwa penelitian ini
penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya
madrasah dalam mengembangkan karakter religius
siswa. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu
membantu para pelaku dunia pendidikan dalam
melakukan inovasi, sehingga upaya menanamkan
9

Lihat Transkip Observasi 01/O/10-04/2019 pada lampiran
hasil penelitian ini

10
karakter religius bagi siswa dapat berjalan dengan
maksimal.

B. Fokus Penelitian
Agar permasalah dalam penelitian ini tidak
melebar, maka peneliti akan memfokuskan tentang
bagaimana “Inovasi Madrasah Dalam Menanamkan
Karakter Religius di MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo”.
C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah yang telah
diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana karakter religius siswa di MI Ma‟arif
Singosaren Jenangan Ponorogo?

11
2. Bagaimana inovasi yang dilakukan madrasah
dalam menanamkan karakter religius siswa MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Menjelaskan karakter religius siswa MI Ma‟arif
Singosaren Jenangan Ponorogo.
2. Menjelaskan inovasi yang dilakukan madrasah
dalam menanamkan karakter religius siswa MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu:
1. Secara Teoritis
Hasil

dari

memberikan

penelitian

ini

konstribusi

diharapkan
terhadap

dapat

khasanah

keilmuan khususnya pada karakter religius.
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2. Secara Praktis
a. Bagi Lembaga MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan
motivasi bagi lembaga pendidikan yaitu MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo yang
dijadikan

lokasi

penelitian

untuk

lebih

meningkatkan pembiasaan kegiatan keagamaan
di lembaganya.
b. Bagi Guru MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo
Menambah wawasan dalam menanamkan dan
mngembangkan karakter religius.
c. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman
dari obyek yang diteliti guna penyempurnaan
dan bekal di masa mendatang serta

untuk
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menambah pengalaman dan wawasan baik
dalam bidang penelitian pendidikan maupun
penulisan karya ilmiah.
F. Sistematika Pembahasan
Sistematika

pembahasan

ini

dimaksudkan

untuk memudahkan pembaca dalam menelaah isi
kandungan

yang

ada

di

dalamnya.

Adapun

sistematikanya terdiri atas bab I, bab II, bab III, bab
IV, bab V, dan bab VI.
Bab

I merupakan pendahuluan. Bab ini

berfungsi sebagai gambaran umum untuk memberikan
pola pikir secara keseluruhan penelitian yang meliputi
latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, dan sistematika pembahasan.
Selanjutnya, bab II telaah hasil penelitian
terdahulu dan kajian teori.

Bab

ini

berfungsi
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untuk

mengetengahkan

acuan

teori

yang

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang
berisi inovasi madrasah dalam menanamkan karakter
religius Telaah hasil penelitian terdahulu ditulis untuk
mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian ini
dengan penelitian-penelitian terdahulu serta untuk
meyakinkan bahwa penelitian ini belum pernah
dilakukan sebelumnya.
Kemudian, bab III berupa metode penelitian.
Bab ini berisi metode penelitian yang didalamnya
menjelaskan

mengenai

pendekatan

dan

jenis

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber
data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data,
pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan
penelitian.
Bab IV, deskripsi data. Bab ini meliputi hal-hal
yang didapat dari observasi/penelitian. Di

samping
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itu, bab ini juga berisi deskripsi data secara umum
tentang MI Ma‟arif Singosaren, Jenangan, Ponorogo
yang terdiri atas visi, misi, letak geografis, data guru,
struktur organisasi, dan keadaan sarana prasarana MI
Ma‟arif Singosaren, Jenangan, Ponorogo. Deskripsi
data

khusus

yaitu

pembahasan

tentang

inovasi

madrasah dalam menanamkan karakter religius siswa di
MI Ma‟arif Singosaren, Jenangan, Ponorogo.
Bab V, analisis data. Dalam bab ini diuraikan
analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian,
yaitu inovasi madrasah dalam menanamkan karakter
religius siswa di MI Ma‟arif Singosaren, Jenangan,
Ponorogo.
Terakhir bab VI, penutup yang berisi penjelasan
kesimpulan yang diambil dari rumusan masalah, serta
berfungsi

mempermudah

mengambil inti dari isi.

para pembaca dalam

BAB II
TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN
KAJIAN TEORI
A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
beberapa acuan hasil penelitian dari peneliti-peneliti
terdahulu. Hal
perbedaan
penelitian-

ini

bertujuan

untuk mengetahui

dan persamaan penelitian ini dengan
penelitian

terdahulu

serta

untuk

meyakinkan bahwa penelitian ini belum pernah
dilakukan sebelumnya.
Pertama, hasil penelitian Liana Sa‟idah dengan
judul ”Penanaman Karakter Religius Siswa Melalui
Ekstrakurikuler Tapak Suci di MI Muhammadiyah
Dolopo Madiun”. Dari hasil penelitian ditemukan
bahwa

karakter

religius

ditanamkan

melalui

ekstrakurikuler yakni pencak silat tapak suci dengan

16

17
nilai religius dengan prosesi kegiatan yaitu salat
Asar

berjemaah, membaca dua kalimat syahadat dan

doa pembukaan, pemanasan, istirahat, materi inti, dan
doa penutup. Selain itu juga dibiasakan untuk
menanamkan kedisiplinan dalam shalat berjamaah,
sopan santun kepada bapak ibu guru serta sikap
amanah. 10
Penelitian yang dilakukan oleh saudari Liana
Sa‟idah hampir sama dengan penelitian yang dilakukan
penulis, yakni sama-sama mengkaji tentang penerapan
karakter religius siswa. Akan tetapi ada perbedaan
dalam penelitian ini dimana penelitian saudari Liana
Saidah

ditekankan

pada

penerapan

melalui

ekstrakurikuler pencak silat tapak suci, sedangkan
penelitian yang peneliti fokuskan pada penerapan

10

Liana Sa‟idah, Siswa Melalui Ekstrakurikuler Tapak Suci di
MI Muhammadiyah Dolopo Madiun, (Ponorogo: IAIN Ponorogo,
2018), 79.
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karakter religius melalui inovasi yang diterapkan
madrasah.
Kedua, hasil penelitian Refi Swandar dengan
judul “Implementasi Pendidikan Karakter Religius di
SD Budi Mulia Dua Sedayu Bantul”. Dari hasil
penelitian

ditemukan

bahwa

strategi

pendidikan

karakter religius yang dilakukan guru di sekolah yaitu
melalui keteladan yang dilakukan guru seperti melalui
keteladanan, perhatian, nasihat kepada siswa. Selain itu
dengan penerapan tata tertib sekolah dan kegiatan
ekstrakurikuler. Faktor pendukung lainnya yakni dari
diri siswa, kebiasaan, lingkungan sekolah dan sarana
prasarana sekolah. Sedangkan faktor penghambatnya
yakni diri siswa, peran orang tua dan sarana prasarana.
11

11

Refi Swendar, Implementasi Pendidikan Karakter Religius di
SD Budi Mulia Dua Sedayu Bantul, Refiupy303@gmail.com, (online),
(http://repository.upy.ac.id/id/eprint/1535) diakses 22 Oktober 2018
pukul 06:12.
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Penelitian yang dilakukan oleh Refi Swandar
hampir sama dengan penelitian yang peneliti lakukan.
Persamaannya

sama-sama

mengkaji

mengenai

pendidikan karakter religius melalui pembiasaan dan
keteladanan. Sedangkan perbedaanya pada penelitian
yang dilakukan peneliti lebih terkait tentang inovasi
yang diterapkan madrasah sehingga karakter religius
dapat tertanamkan untuk siswa.
Ketiga, hasil penelitian Annis Titi Utami
dengan judul “Pelaksanaan Nilai Religius Dalam
Pendidikan Karakter di SD Negeri 1 Kutowinangun
Kebumen”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
saudari Annis Titi Utami menyatakan bahwa: (1)
persepsi guru tentang pentingnya nilai religius dalam
pendidikan karakter merupakan salah satu sumber
yang melandasi pendidikan karakter dan sangat
penting untuk ditanamkan kepada siswa sejak dini

20
karena dengan

bekal keagamaan yang yang kuat

sejak dini akan memperkokoh pondasi moral siswa di
masa depan. (2) Peran sekolah dalam mendukung
pelaksanaan nilai karakter religius dalam pendidikan
karakter yaitu menyediakan fasilitas-fasilitas yang
dibutuhkan, memberikan izin kepada guru untuk
mengadakan suatu program kegiatan, mendukung
adanya kegiatan-kegiatan yang ada di luar sekolah,
serta memberikan teladan yang baik bagi siswa.
(3) Pelaksanannya melalui program pengembangan
diri yang terdiri dari kegiatan-kegiatan rutin yang ada
di sekolah, kegiatan spontan yang dilakukan guru
pada siswa, keteladanan yang diberikan guru, dan
pengkondisian sekolah yang diciptakan sedemikian
rupa. Pelaksanaan melalui mata pelajaran dengan
cara menyisipkannya dalam materi pelajaran atau
pesan-pesan moral. Pelaksanaan melalui budaya
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sekolah yang terdiri dari budaya yang ada di kelas,
sekolah, dan luar sekolah. 12
Penelitian yang dilakukan oleh Annis Titi
Utami hampir sama dengan penelitian yang peneliti
lakukan.

Persamaannya

mengenai

pendidikan

pembiasaan

dan

sama-sama

karakter

mengkaji

religius

keteladanan.

melalui

Sedangkan

perbedaanya pada penelitian yang dilakukan peneliti
lebih

terkait

madrasah

tentang

sehingga

inovasi
karakter

yang

diterapkan

religius

dapat

tertanamkan untuk siswa.

12

Annis Titi Utam., Pelaksanaan Nilai Religius Dalam
Pendidikn Karakter di SD Negeri 1 Kutowinangun Kebumen.
(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014) ,(online),
(https://eprints.uny.ac.id/14261/1/ANNIS%20TITI%20UTAMI%20101
08244014.pdf) diakses 22 Oktober 2018.
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B. Kajian Teori
1. Inovasi
Kata “innovation” sering diterjemahkan
segala hal yang baru atu pembaharuan13, tetapi ada
yang menjadikan kata innovation menjadi kata
Indonesia, yaitu “inovasi”. Inovasi kadang-kadang
juga dipakai untuk menyatakan penemuan, karena
hal baru itu hasil penemuan. Inovasi ialah suatu ide,
barang, kejadian, metode yang dirasakan atau
diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang
atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil
invention maupun discoveri. Inovasi diadakan untuk
mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan
suatu masalah tertentu.
Inovasi pendidikan adalah suatu perubahan
yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang ada
13

Santoso S. Hamijoyo. Status dan Peran Guru : Akibatnya
pada Mutu Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia. (Jakarta: Gramedia
Widiasarana Indonesia Center, 2002), 32.
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sebelumnya), serta sengaja diusahakan untuk
meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan
tertentu dalam pendidikan.14 Dari definisi tersebut
dapat dijabarkan beberapa istilah yang menjadi
kunci pengertian inovasi pendidikan, yaitu:
a. Baru. Dalam inovasi dapat diartikan apa saja
yang

belum

dipahami,

diterima

atau

dilaksanakan oleh penerima inovasi, meskipun
mungkin bukan baru lagi bagi orang lain.
b. Kualitatif. Menungkinkan adanya reorganisasi
atau pengaturan kembali unsur-unsur dalam
pendidikan.
penjumlahan

Jadi
atau

bukan

semata-mata

penambahan

unsur-unsur

setiap komponen.

14

Udin Syafudin Sa‟ud. Inovasi Pendidikan. (Bandung:
Alfabeta, 2017), 29
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c. Hal. Meliputi semua komponen dan aspek dalam
subistem pendidikan. Hal-hal yang diperbaharui
pada hakikatnya adalah ide atau rangkaian ide.
d. Kesengajaan.

Bahwa

inovasi

dan

penyempurnaan pendidikan harus dilakukan
secara sengaja dan berencana dan tidak dapat
diserahkan menurut cara-cara kebetulan atau
sekedar berdasarkan hobi perseorangan belaka.
e. Meningkatkan kemampuan. Tujuan inovasi ialah
kemampuan sumber-sumber tenaga, uang dan
sarana,

termasuk

struktur

dan

prosedur

organisasi.
f. Tujuan. Yang direncanakan harus dirinci dengan
jelas tentang sasaran dan hasil-hasil yang ingin
dicapai,yang sedapat mungkin dapat diukur
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untuk mengetahui perbedaan antara keadaan
sesudah dan sebelum inovasi dilaksanakan.15
Dari uraian tersebut dapat dikemukakan
bahwa yang dimaksud dengan inovasi di bidang
pendidikan adalah usaha mengasakan perubahan
dengan tujuan untuk memperoleh hal yang lebih
baik dalam bidang pendidikan.
2. Madrasah
Kata madrasah diambil dari akar kata
darasa yang berarti belajar. Madrasah adalah isim
makan dari kata ini sehingga berarti tempat
untuk

belajar.

Istilah

madrasah

sering

diidentikkan dengan istilah sekolah atau semacam
bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok
atau institusi umat Islam. Dalam bahasa Indonesia
madrasah disebut dengan sekolah yang berarti

15

Ibid, 6-8
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bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi
16

pengajaran.
Madrasah mengandung arti tempat atau
wahana anak mengenyam proses pembelajaran.
Maksudnya adalah, di madrasah inilah anak
menjalani

proses

belajar

secara

terarah,

terpimpin, dan terkendali. Dengan demikian, secara
teknis

madsarah

menggambarkan

proses

pembelajaran secara formal yang tidak berbeda
dengan sekolah. Hanya dalam lingkup kultural,
madarasah

ini

mempunyai

konotasi

spesifik.

Yakni sebagai lembaga pendidikan yang dalam
proses

pembelajaran

dan

pendidikannya

menitikberatkan pada persoalan agama. 17

16

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 889.
17
https://www.abdimadrasah.com/p/pengertian-madrasah.html.
Diakses tanggal 06 Desember 2018, pukul 21.31 WIB.
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Kata madrasah, yang secara harfiah identik
dengan sekolah agama, lambat laun sesuai dengan
perjalan peradaban bangsa mengalami perubahan
dalam meteri pelajaran yang diberikan kepada anak
peserta

didiknya,

madrasah

dalam

kegiatan

pembelajarannya mulai menambah dengan mata
pelajaran umum yang tidak melepaskan diri dari
makna

asalnya

yang

sesuai

dengan

ikatan

budayanya, yakni budaya Islam.18
3. Karakter Religius
Kata karakter diambil dari bahasa Inggris
character, yang berasal dari bahasa Yunani
charcter.

Istilah

character

digunakan

untuk

mengartikan hal yang berbeda antara satu hal dan
yang lainnya, dan akhirnya juga digunakan untuk
menyebut kesamaan kualitas pada tiap orang yang

18

A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas,
(Bandung: Miz Bandung, 1999), 19.
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membedakan dengan kualitas lainnya.19 Menurut
Kamus Besar Indonesia, karakter merupakan sifatsifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang
membedakan seseorang dengan orang lain. Griek
mengemukakan bahwa karakter dapat didefinisikan
sebagai paduan daripada segala tabiat manusia yang
bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus
untuk membedakan orang yang satu dengan yang
lain.20

Karakter

secara

lebih

jelas

mengacu

serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviours),
motivasi (motivations), dan keterampilan (skills).21
Karakter memiliki ciri-ciri antara lain:

19

Muchlas Samani & hariyanto, Pendidikan Karakter,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) 162.
20

Anita Yus, Pengembangan Karakter Melalui Hubungan
Anak-Kakek-Nenek, dalam Arismantoro (Peny.), Tinjauan Berbagai
Aspek Character Building, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), 91.
21

Ngainun naim, Character Building, (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2012), 55.
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a. Karakter adalah “siapakah dan apakah kamu pada
saat orang lain sedang melihat kamu” (character
is what you are when nobody is looking).
b.

Karakter

merupakan

hasil

nilai-nilai

dan

keyakinan-keyainan (character is the result of
values and beliefs).
c. Karater adalah sebuah kebiasaan yang menjadi
sifat alamiah kedua (character is a habit that
become second nature).
d. Karakter bukanlah reputasi atau apa yang
dipikirkan oleh orang lain terhadapmu. (character
is not reputation or what thinkbout you).
e. Karakter bukanlah seberapa baik kamu daripada
orang lain (character is not how much better you
are then ohers).
f. Karakter tidak relatif (character is not relative).22

22

Muchlas Samani & hariyanto, Pendidikan Karakter, 161.
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Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan
sungguh-sungguh

dari

seorang

guru

untuk

mengajarkan nilai-nilai kepada siswa.23 Sedangkan
menurut Thomas Lickona adalah pendidikan untuk
membentuk

kepribadian

seseorang

melalui

pendidikan budi pekerti yang hasilnya terlihat
dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku
yang jujur, bertanggung jawab, menghormati hak
orang lain, kerja keras, dan sebagainya.
Adapun tujuan dari pendidikan karakter
adalah

membentuk

bangsa

yang

tangguh,

komperatif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran,
bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang
dinamis,

berorientasi

ilmu

penegtahuan

dan

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan

23

Fatchul Mu‟in, Pendidikan Karakter, Kontruksi Teoritik &
Praktik, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 43.
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takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan
Pancasila.24
Pendidikan karakter pada tingkat satuan
pendidikan mengarah pada pembentukan budaya
madrasah yaitu nilai-nilai yang melandai perilaku,
tradisi dan kebiasaan sehari-hari serta simbolsimbol yang dipraktikkan oleh semua warga
madrasah dan masyarakat sekitar.25
Sedangkan religius berasal dari kata religi
yang berasal dari bahasa asing “religion” sebagai
bentuk dari kata benda yang berarti agama atau
kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati
di atas manusia. Sedangkan religius berasal dari
kata religious yang berarti sifat religi yang melekat

24

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implikasi,
(Bandung; Alfabeta, 2014), 29.
25

E Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT
Bumi Aksara, 2013), 97.
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pada diri seseorang. Religius sebagai salah satu nilai
karakter dideskripsikan oleh Suparlan sebagai sikap
dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan
ajaran

agama

yang

dianut,

toleran

terhadap

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun
dengan pemeluk agama lain. Karakter religius ini
sangat dibutuhkan oleh siswa dalam menghadapi
perubahan zaman dan degradasi moral, dalam
hal ini siswa diharapkan mampu memiliki dan
berprilaku dengan ukuran baik dan buruk yang di
dasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama. 26
Dalam kerangka character building, aspek
religius

perlu

ditanamkan

secara

maksimal.

Penanaman nilai religius ini menjadi tanggung
jawab orang tua dan madrasah. Menurut ajaran
26

Elearning Pendidikan. 2011. Membangun Karakter Religius
Pada
Siswa
Sekolah
Dasar.
dalam,
(http://www.elearningpendidikan.com), diakses tanggal 07 Desember
2018, pukul 11.17 WIB
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Islam, sejak anak belum lahir sudah harus
ditanamkan niai-nilai agama agar si anak kelak
menjadi manusia yang religius. Di madrasah ada
banyak

yang

mennanamkan

dapat
nilai

dilakukan

religius

ini.

untuk
Pertama

pengembangan kebudayaan religius secara rutin.
Kedua

menciptakan

lingkungan

lembaga

pendidikan yang mendukung dan dapat menjadi
laboratorium

bagi

penyampaian

pendidikan

agama. Ketiga, pendidikan agama tidak hanya
disampaian secara formal dalam pembelajaran
dengan materi pelajaran agama, namun dapat pula
dilakukan di luar proses pembelajaran. Ke empat
menciptakan situasi atau keadaan religius. Kelima
memberikan kesempatan peserta didik untuk
mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat
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dan

kreativitas

pendidikan

agama

dalam

keterampilan seni.27
Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter
religius adalah suatu penghayatan ajaran agama
yang dianutnya dan telah melekat pada diri
seseorang dan memunculkan sikap atau perilaku
dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap
maupun dalam bertindak yang dapat membedakan
dengan karakter orang lain. Bahwasanya karakter
religius

ini

dapat

dibutuhkan

siswa

untuk

menghadapi moral Indonesia yang sudah menurun
saat ini.
Dalam karakter religius ini memiliki 7
karakter dasar, yaitu: jujur, tanggung jawab,
disiplin, visioner, adil, peduli dan kerjasama.28
27

28

Ngainun naim, Character Building, 125-127.

Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter
Perspektif Islam, 43.
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Dengan adanya karakter religius maka siswa
mengetahui mana perilaku yang baik dan buruk
dengan berdasarkan ketetapan agama.
4. Strategi Pendidikan Karakter
Untuk mengimplementasikan pendidikan
karakter di sekolah terdapat tiga elemen penting
untuk diperhatikan, yaitu prinsip, proses dan
praktiknya. Dalam menjalankan prinsip, nilai-nilai
yang diajarkan harus termanifestasikan dalam
kurikulum sehingga semua siswa di suatu sekolah
faham tentang nilai-nilai tersebut dan mampu
menerjemahkannya dalam perilaku nyata. Adapun
tahapam strategi yang harus dilalui diantaranya:
a.

Moral Knowing/Learning to know
Tahapan ini merupakan langkah pertama
dalam pendidikan karakter. Dalam tahapa ini
tujuan

diorientasikan

pada

penguasaan
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pengetahuan tentang nilai-nilai. Siswa harus
mampu: a)membedakan nilai-nilai akhlak
mulia dan kahlak tercela serta nilai-nilai
universal, b) memahami secara logis dan
rasional

(buka

doktriner),

c)

secara

dogmatis

dan

mengenal

sosok

Nabi

Muhammad Saw. sebagai figur teladan akhlak
mulia hadits-hadits dan sunnahnya.
b. Moral Loving/Moral Feeling
Belajar mencintai dengan melayani orang
lain. Belajar mencintai dengan cinta tanpa
syarat.

Tahapan

ini

dimaksud

untuk

menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh
terhadap nilai-nilai akhlak mulia. Dalam
tahapan ini yang menjadi sasaran guru adalah
dimensi emosional siswa, hati,, atau jiwa,
bukan lagi akal, rasio dan logika. Guru
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menyentuh emosi siswa sehingga tumbuh
kesadaran, keinginan dan kebutuhan sehingga
suswa mampu berkata kepada dirinya sendiri,
“Iya, saya harus seperti itu...” atau “Saya
perlu mempraktikkan akhlak ini...”. Untuk
mencapai tahapan ini guru bisa memasukinya
dengan kisah-kisah yang menyentuh hati,
modelling, atau kontemplasi. Melalui tahap
ini pun siswa diharapkan mampu menilai
dirinya sendiri (muhasabah), semakin tahu
kekurangan-kekurangannya.
c. Model Doing/Learing to do
Inilah puncak keberhasilan mata pelajaran
akhlak,

siswa

mempraktikkan

nilai-nilai

akhlak mulia itu dalam perilakunya seharihari. Saya menjadi semakin sopan, ramah,
hormat, penyayang, jujur, disiplin, cinta,
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kasih dan sayang, adil serta murah hati dan
seterusnya. Selama pendidikan akhlak belum
terlihat dalam perilaku anak walaupun sedikit,
selama itu pula kita memiliki setumpuk
pertanyaan

yang

harus

selalu

dicari

jawabannya. Contoh atau teladan adalah guru
yang paling baik dalam menanamkan nilai.
Siapa kita dan apa yang kita berikan.
Tindakan selanjutnya adalah pembiasaan dan
pemotivasian.29
5. Model Internalisasi Pendidikan Karakter
Secara umum istilah “model” diartikan
sebagai kerangka konseptual yang digunakan
sebagai pedoman dalam melakukan konseptual
yang

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

melakukan suatu kegiatan. Istilah model digunakan
29

Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Karakter
Perspektif Islam, 111.
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untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai
kerangka konseptual. Abdul Majid dan Dian
Andayani menawarkan 3 model internalisasi nilai
karakter bagi siswa di sekolah. Tiga model tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Model tadzkirah
Makna

tadzkirah

(dibaca

tadzkiroh)

dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara
etimologi (asal-usul bahasa) dan terminologi
(istilah). Secara etimologi „tadzkirah‟ berasal
dari Bahasa Arab yaitu „dzakkara‟ yang artinya
ingat dan tadzkirah artinya peringatan. Adapun
makna yang dimaksud dari kata tadkirah adalah
sebuah model pembelajaran yang diturunkan
dari sebuah teori pendidikan Islam. Konsep
tadzkiroh dipandang sebagai sebuah model untuk
mengantarkan murid agar senantiasa memupuk,
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memelihara dan menumbuhkan rasa keimanan
yang telah diilhamkan oleh Allah agar mendapat
wujud kongkretnya yaitu amal saleh yang
dibingkai dengan ibadah yang ikhlas sehingga
melahirkan suasana hati yang lapang dan ridha
atas ketetapan Allah. Tadzkiroh merupakan
singkatan

dari

tujukkan

teladan,

arahkan,

dorongan, zakiyah (mensucikan), kontinuitas,
ingatkan, repetition (pengulangan), organisasikan,
dan hati. Kepanjangan dari tadzkiroh tersebut
sekaligus

tahapan-tahapan

internalisasi

nilai

karakter dalam model ini.30

30

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter
Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 39
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Tunjukkan
teladan
Arahkan
Dorong

Zakiyah
MODEL
TADZKIRAH

Kontinuitas
Ingatkan
Repetisi
Organisasikan
Heart

Gambar 2.1
Model Tadzkirah31

1)

T: Tunjukkan teladan
Konsep tunjukkan teladan menjadi
pondasi

utama

dalam

pembelajaran

karakter religius. Sifat alami siswa yang
31

Ibid., 141
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suka

peniruan

melakukan

seseorang

yang

dengan

dikaguminya

memudahkannya

untuk

akan

memilih

mencontoh perilaku yang baik untuk
dilakukan dan tidak.
Pada

fase

pendidikan

sekolah

merupakan fase yang paling cocok, paling
panjang, dan paling penting bagi seorang
pendidik

menanamkan

prinsip-prinsip

yang lurus san pengarahan yang benar ke
dalam jiwa dan perilaku anak-anaknya.
Kesempatan untuk itu terbuka lebar.
Segala

sarana

dan

prasarana

juga

mendukung, mengingat pada fase ini anakanak masih memiliki fitrah yang suci, jiwa
yang bersih, bakat yang jernih.
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2)

A: Arahkan (berikan bimbingan)
Arahan
merupakan

atau
suatu

bimbingan
proses

lebih

pemberian

bantuan yang terus-menerus dan sistematis
dari pembimbing kepada yang dibimbing
agar

tercapai

kemandirian

dalam

pemahaman diri, pengarahan diri, dan
perwujudan diri dalam mencapai tingkat
perkembangan

yang

optimal

dan

penyesuaian diri dengan lingkungannya.
Defenisi

membimbing

dalam

pendidikan Islam adalah suatu aktivitas
memberikan

bimbingan,

pengajaran,

pedoman kepada anak didik yang dapat
mengembangkan potensi akal pikirannya,
kejiwaannya, keimanan dan keyakinannya
serta dapat menanggulangi problematika
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di sekolah atau madrasah dan keluarga
dengan baik dan benar secara mandiri dan
berparadigma kepada al-Quran dan alSunnah Rasulullah SAW serta aturanaturan sekolah.
3)

Dorongan

D:

(berikan

motivasi/reinforcement)
Dorongan atau motivasi yang kuat
dalam pendidikan (menuntut ilmu) akan
memberikan hasi belajar yang efektif.
Memotivasi anak adalah suatu kegiatan
memberi dorongan agar anak bersedia dan
mau mengerjakan kegiatan atau perilaku
yang diharapkan oleh orang tua atau guru.
Anak

yang

memiliki

motivasi

akan

memungkinkan ia untuk mengembangkan
dirinya sendir secara kreatif.
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Ada beberapa strategi yang bias
digunakan oleh guru untuk menumbuhkan
motivasi belajar siswa, sebagai berikut:
a) Memberikan aktivitas dengan tingkat
kesulitan menengah sehingga tidak
akan membosankan siswa karena
terlalu mudah atau membuat siswa
putus asa karena terlalu sulit.
b) Memberikan informasi dan ide yang
dikaitkan dengan pengetahuan siswa,
serta

kejutan

dan

incongruity

(keganjilan) dalam kativitas yang
dilakukan di kelas.
c) Memberikan

kesempatan

kepada

siswa untuk dapat memilih aktivitas
dan

terlibat

dalam

pembuatan

pearturan dan prosedur di kelas
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sehingga

siswa

merasa

memiliki

control.
d) Melibatkan siswa dalam aktivitas
make-believe,

permainan

dan

simulasi, namun kegiatan ini harus
relevan dengan materi pelajaran dan
tidak mengganggu.
Usaha untuk meningkatkan motivasi
belajar siswa memerlukan kondisi tertentu
yang mengedepankan keterlibatan dan
keaktifan

siswa

dalam

pembelajaran.

Sejauh mungkin siswa perlu didorong
untuk mampu menata belajarnya sendiri
dan menggunkan interaksi kognitif atau
intelektual dan kemampuan social. Di
samping itu, keterlibatan orang tua dalam
belajar siswa perlu diusahakan, baik
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berupa perhatian dan bimbingan kepada
anak di rumah maupun partisipasi secara
individual dan kolektif terhadap sekolah
dan kegiatannya.
4)

Z: Zakiyah (murni/bersih-tanamkan niat
yang tulus)
Konsep nilai kesucian diri, keikhlasan
dalam beramal dan keridhaan terhadap
Allah harus ditanamkan kepada anak,
kerna jiwa anak yang masih labil dan
sedang

dalam

masa

transisi

menyebabkannya mudah untuk berubah
sesuai

dengan

factor

emosional

dan

lingungan yang melingkupinya, sehingga
terkadang bertentangan dengan ajaran
Islam
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5)

K:

Kontinuitas

(sebuah

proses

pembiasaan untuk belajar, bersikap dan
berbuat
Konsep kontinuitas terkait dengan
proses pembiasaan dalam belajar, bersikap
dan berbuat. Mengajarkan sikap lebih pada
pembiasaan memberikan tauladan dan
pengontrolan perilaku yang dihasilkan dari
pemahaman pengetahuan tentang suatu
sikap.
6)

I: Ingatkan
Kegiatan

mengingat

memiliki

dampak yang luar biasa dalam kehidupan.
Ketika kita ingat sesuatu, maka ia akan
mengingatkan

pula

pada

rangkaian-

rangkaian yang terkait dengannya. Dalam
prosespenerapan

karakter,

guru

harus
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berusaha untuk mengingatkan kepada anak
bahwa mereka diawasi oleh Allah yang
mengetahui yang tersembunyi meskipun
hanya tersirat di dalam hati, sehingga ia
akan senantiasa menjaga perilakunya dari
perbuatan tercela.
7)

R: Repetisi (pengulangan)
Pendidikan yang efektif dilakukan
dengan berulang kali sehingga anak
menjadi mengerti. Pelajaran atau nasehat
apapun perlu dilakukan secara berulang,
sehingga mudah dipahami oleh anak.
Fungsi utama dari pengulangan adalah
untuk

memastikan

memahami

bahwa

siswa

persyaratan-persyaratan

kemampuan untuk suatu mata pelajaran.
Dalam pelajaran agam Islam pengulangn
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dilakukan agar siswa memahami dengan
baik nilai-nilai yang harus ditelaani dan
diterapkan dalam perilaku sehari-hari.
8)

A dibaca (O): Organisasikan
Dalam proses pembelajaran guru
harus

mampu

mengorganisasikan

pengetahuan dan pengalaman yang sudah
diperoleh siswa di luar sekolah dengan
pengalaman belajar yang diberikannya.
Pengorganisasian yang sistematis dapat
membantu guru untuk menyampaikan
informasi dan mendapatkan informasi
secara tepat. Informasi tersebut kemudian
dijadikan sebagai umpan balik untuk
kegiatan
dilaksanakan.

belajar

yang

sedang
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H: Heart – hati (sentuhlah hatinya). 32

9)

Pembelajaran
adalah

penerapan

pembelajaran

karakter

spiritualitas,

kebersihan hati, ruh, pikiran, jiwa, dan
emosi. Strategi pembelajaran tadzkirah
menuntut guru harus mampu mendidik
murid

dengan

myertakan

nilai-nilai

spiritual. Sehingga hatinya akan tetap
bening, mudah menerima kebenaran, dan
konsisten dalam melaksanakan ajaran
Islam.
b. Model Istiqomah
Model ini juga merupakan salah satu model
internalisasi karakter religius bagi siswa yang
merupakan singkatan atau kependekan dari
imagination,

32

Ibid,. 115

student

centre,

technology,
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intervention, question, organitation, motivation,
application, dan heart. Adapun penjelasan dari
model ini yaitu sebagai berikut: 33
Imagination
Student centre
Technology
Intervention
MODEL
ISTIQOMAH

Question
Organization
Motivation
Application

Heart

Gambar 2.2
Model Istiqomah

33

144
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1)

Imagination
Membangkitkan

imaginasi

merupakan suatu upaya untuk berpikir
jauh ke depan. Dengan demikian guru
harus mampu membangkitkan imajinasi
siswa

dalam

hal

ibadah,

misalnya

bagaimana menciptakan ibadah yang lebih
berkualitas,
akhlak

bagaimana

yang

baik

membiasakan

terhadap

sesama

manusia, dan lain sebagainya.
2)

Student Center
Dalam

menginternalisasikan

nilai

karakter, siswa harus dijadikan sebagai
pelaku utama, yakni siswa diharapkan
yang selalu aktif dalam setiap aktifitas.
Siswa diharapkan mampu menemukan
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sendiri karakter religius dalam kehidupan
sehari-hari dengan dipandu oleh guru.
3)

Technology
Dalam

menginternalisasikan

nilai-

nilai karakter bagi siswa, guru bisa
memanfaatkan
pembelajaran
Misalnya

tekologi-teknologi
yang

guru

ada

di

sekolah.

memutarkan

film-film

kisah teladan sehingga siswa lebih mudah
memahaminya.
4)

Intervention (campur tangan pihak lain)
Keikutsertaan pihak lain seperti orang
tua

dan

masyarakat

menjadi

sangat

penting dalam rangka proses internalisasi
nilai

karakter

bagi

siswa,

hal

ini

mengingat kehidupan siswa tidak hanya
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berlangsung di

sekolah,

tetapi

lebih

banyak di rumah dan di masyarakat.
5)

Question
Sebaiknya guru selalu memunculkan
pertanyaan-pertanyan baru kepada siswa
berkaitan

dengan

nilai-nilai

karakter

religus yang ada di masyarakat saat ini.
Sehingga siswa mampu mencari jawabahjawaban atas permasalahan yang terjadi
baik

yang

berkaitan

dengan

dirinya

maupun tidak.
6)

Organitation
Sebagaimana telah dijelaskan dalam
model yang pertama bahwasannya dalam
proses internalisasi nilai karakter reigius
bagi siswa diperlukan perencanaan yang
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matang, imlementasi yang bagus, serta
evaluasi yang kredibel.
7)

Motivation
Sebagaimana telah dijelaskan dalam
model yang pertama bahwasannya dalam
proses internalisasi nilai karakter reigius
bagi

siswa

diperlukan

motivasi

dan

dukungan yang kuat dari seorang guru
kepada siswa.
8)

Application
Puncaknya ilmu adalah amal, dengan
demikian

guru

memvisualisasikan

dharapkan
ilmu

mampu

pengetahuan

dalam dunia praktis, sehingga siswa lebih
mudah untuk memahami.
9)

Heart
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Kekuatan

spiritual

terletak

pada

kelurusan dan kebersihan hati nurani. Oleh
karena itu, guru hrus mampu menyertakan
nilai-nilai spiritual dalam dalam setiap
pembelajaran, sehingga hati siswa akan
bersih dan bersinar. Jikalau hati seseorang
bersih maka dia akan mudah menerima
masukan-masukan

atau

nasihat-nasihat

baik dari siapapun.
c. Model Iqra-Fikir-Dzikir
Model yang ketiga adalah model iqra-fikirdzikir yang juga merupakan singkatan dari inquiry,
question, repeat, action, fun, ijtihad, konsep,
imajinasi, rapi, dan dzikir. Adapun penjabaran dari
model ini adalah sebagai berikut34:

34

Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter,144-147
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Gambar 2.3
Model Iqra-Fikir-Dzikir
1)

Inquiry
Inquiry artinya menemukan sendiri,
dengan

demikian

siswa

diharapkan

mampu menemukan sendiri kebenaran-
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kebenaran, secara aktif mencari informasi
sehubungan menjawab rasa ingin tahunya.
2)

Question
Hendaknya setiap pendidik banyak
memberikan pertanyaan kepada siswa
berkenaan

dengan

nilai-nilai

karakter

religius yang harus diinternalisasikan oleh
siswa dalam kehidupan sehari-hari.
3)

Repeat
Fungsi

utama

dari

pengulangan

adalah untuk memastikan bahwa siswa
memahami

persyaratan-persyaratan

kemampuan untuk memahami karakter
religius. Semakin guru sering mengulang
materi

ataupun

nasihat-nasihat

untuk

selalu menamkan karakter religius dalam
diri siswa maka siswa akan selalu teringat
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dan sedikit demi sedikit siswa akan
terbiasa
4)

Action
Puncak belajar adalah amal, sehingga
setiap siswa hendaknya melaksanakan
teori-teori tentang nilai-nilai religius yang
sudah di dapat di kelas untuk dilaksanakan
dan di aplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari baik di sekolah, di rumah,
maupun di masyarakat.

5)

Fun
Belajar untuk mengaktualisasikan diri
sebagai individu dengan kepribadian yang
memiliki timbangan dan tanggung jawab
pribadi. Terciptanya suatu kegiatan belajar
yang

menyenangkan,

gembira, flow, dan enjoy.

tidak

tertekan,
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6)

Ijtihad
Kreatifitas dan inovasi terbuka di
dalam Islam, kita akan berada di dalam
puncak belajar ketika mampu melakukan
sintesa atas seluruh kerangka pemikiran
yang telah kita miliki, kemudian muncul
ide baru yang unik.

7)

Konsep
Belajar

mengumpulkan

konsep,

rumusan, model, pola dan teknik, sebagai
dasar untuk mengembangkannya dalam
konteks yang lebh luas.
8)

Imajinasi
Imajinasi

dapat

mengahadirkan

sesuatu yang baru yang asalnya tidak ada
menjadi

ada.

Belajar

membangun
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imajinasi untuk menciptakan sesuatu yang
benar-benar baru.
9)

Rapi
Jika ingin sukses, maka biasakan
dengan catatan-catatan yang baik serta
mampu mengorganisasikan materi dengan
baik. Dengan demikian guru harus mampu
mendorong siswa untuk memiliki catatan
yang rapi, lengkap, dan baik.

10)

Dzikir
Menerapkan dzikir, yang merupakan
makna dari fikir. Dzikir dalam hal ini
diartikan

sebagai

doa,

ziarah,

komitmen, ikrar, dan realitas.

iman,

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metodologi
penelitian dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki
karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber
data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan
daripada

hasil.35

Penelitian

dengan

pendekatan

kualitatif menekankan analisis proses dari proses
berpikir secara induktif yang berkaitan dengan
dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dan
senantiasa menggunakan logika alamiah. Penelitian
kualitatif

bertujuan

mengembangkan

konsep

sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan
realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari
35

Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung:
Remaja Rosda Karya, 2014), 3.
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bawah

(grounded

theory)

dan

mengembangkan

pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang
dihadapi. 36
Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case
study), penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari
secara intensif tentang latar belakang dan posisi saat
ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang
bersifat apa adanya.37 Subjek penelitian dapat berupa
individu,

kelompok,

institusi

atau

masyarakat.

Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam
mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian
tersebut dalam memberikan gambaran luas, serta
mendalam mengenai unit sosial tertentu. 38
36

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,
(Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), 80.
37

(Bandung:

38

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif
Pustaka Setia, 2002), 55.

112.
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B. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi
instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu
sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga
harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap
melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke
lapangan. Yang melakukan validasi adalah peneliti
sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman
terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan
wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan
dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif
sebagai human instrument, berfungsi menetapkan
fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber
data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas
data, analisis data, menafsirkan data dan membuat
kesimpulan atas temuannya. Dengan demikian peneliti
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adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian
kualitatif.39
C. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi
penelitian di MI Ma‟arif Singosaren, Jenangan,
Ponorogo dengan alasan bahwa ditemukan adanya
beberapa inovasi yang dilaksanakan madrasah untuk
menunjang tercapainya penerapan karakter religius
bagi siswa.
D. Sumber Data
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif
ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya.adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan
dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke
dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis,
foto, dan statistik. Kata-kata dan tindakan orang-orang
39

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2017), 222-223.
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yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber
data utama. Pencatatan sumber data utama melalui
wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan
hasil

usaha

gabungan

dari

kegiatan

melihat,

mendengar, dan bertanya.40 Dengan demikian yang
dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:
a. Informan yang meliputi siswa, guru dan orang
tua/warga sekitar MI Ma‟arif Singosaren.
b. Dokumen data sekolah yang meliputi gambaran
umum lokasi penelitian dan dokumen-dokumen
lainnya seperti foto, catatan tertulis dan bahanbahan lain yang berkaitan dengan penelitian.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
40

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2014), 157.
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar
data yang ditetapkan. Secara umum ada empat teknik
dalam pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara,
dokumentasi, dan gabungan/triangulasi.41 Instrumen
penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar
wawancara.
1. Observasi
Istilah observasi diturunkan dari bahasa Latin
yang berarti “melihat” dan “memerlihatkan”. Istilah
observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan
secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan
mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam
fenomena tersebut. Observasi selalu menjadi bagian
dalam penelitian, dapat berlangsung dalam konteks
laboratorium (eksperimental) maupun dalam konteks
41

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
224-225.
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alamiah.42

Dalam

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan observasi terus terang atau tersamar.
Peneliti melakukan pengumpulan data dengan 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 diijinkan untuk melakukan
observasi.43

42

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,

43

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,

143.

228.
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Metode ini digunakan untuk melihat dan
mengamati secara langsung keadaan di lapangan
agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas
dan mendapatkan data lebih banyak tentang inovasi
yang dilakukan madrasah dalam menanamkan
karakter religius siswa di MI Ma‟arif Singosaren,
Jenangan, Ponorogo.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data
dengan mengajukan pertanyaan kepada responden
dan mencatatat atau merekam jawaban-jawaban
responden. Wawancara dapat dilakukan secara
langsung maupun tidak langsung dengan sumber
data.44 Pada penelitian ini, teknik wawancara yang
digunakan adalah wawancara tidak terstruktur.
Pertanyaan dalam wawancara tidak terstruktur
44

Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka
Setia, 2011), 173-174.
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bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari
tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Meskipun
pertanyaan yang diajukan oleh maksud dan tujuan
penelitian, muatannya, runtutan dan rumusan katakatanya terserah pada pewawancara.45 Wawancara
ini digunakan untuk memperoleh data mengenai
inovasi madrasah dalam menanamkan karakter
religius. Dalam wawancara ini, orang-orang yang
menjadi informan adalah:
1.

Beberapa siswa-siswi di MI Ma‟arif Singosaren,
Jenangan, Ponorogo untuk memperoleh data
tentang karakter religius siswa yang tertanam
melalui inovasi yang dilakukan oleh madrasah.

2.

Beberapa guru dan kepala madrasah di MI
Ma‟arif Singosaren, Jenangan, Ponorogo untuk
memperoleh

45

163.

data

tentang

inovasi

yang

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,
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dilakukan

madrasah

dalam

menanamkan

karakter religius siswa.
3.

Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan,
gambar,
seseorang.

atau

karya-karya

Dokumen

yang

monumental
berbentuk

dari
tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita,
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang
berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup,
sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk
karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa
gambar, patung, film, dan lain-lain.46 Teknik
dokumentasi dilakukan peneliti untuk menambah
sumber data yang diperoleh melalui foto dan cerita.

46

240.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, di
lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan
setelah selesai pengumpulan data dalam periode
tertentu.

Pada

melakukan

saat

wawancara,

peneliti

sudah

terhadap

jawaban

yang

analisis

diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai
setelah di analisis terasa belum memuaskan, maka
peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap
tetentu, di peroleh data yang di anggap kredibel. Miles
dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam
analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan
berlangsung
sehingga

secaraterus

datanya

sudah

menerus
jenuh.47

sampai
Analisis

tuntas,
data

kualitatif, dapat di lakukan melalui langkah-langkah
berikut:

47

Ibid, 345.
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1. Reduksi Data
Reduksi data merujuk pada proses pemilihan,
pemokusan,

penyederhanaan,

abstraksi,

dan

pentransformasian “data mentah“ yang terjadi dalam
catatan-catatan lapangan tertulis. Sebagaimana kita
ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu melalui
kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara
kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara
aktual dikumpulkan, reduksi data antisipasi terjadi
sebagaimana diputuskan oleh peneliti yang mana
kerangka konseptual, situs pertanyaan penelitian,
pendekatan pengumpulan data untuk dipilih. Reduksi
data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam,
memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun
data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir
dapat digambarkan dan diverifikasi.48
48

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2012), 129-130.
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2.

Penyajian Data (data display)
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data
bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
Yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks
yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data,
maka akan memudahkan untuk memahami apa yang
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan
apa yang sudah dipahami.49

3.

Penarikan Kesimpulan
Penarikan
penelitian

yang

kesimpulan
menjawab

merupakan
fokus

hasil

penelitian

berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan
dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan
berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan
49

249.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
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analisis interactive model, kegiatan pengumpulan
data, reduksi data, paparan data, dan penarikan
kesimpulan 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 keberhasilan secara berurutan sebagai
rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.50

Gambar 4.1 Teknik Analisis Data

50

212.

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan
Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama
terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel,
dan objektif. Data yang valid adalah data yang tidak
berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan
data yang sesungguhnya yang terjadi pada objek
penelitian. Suatu data dikatakan reliabel apabila dua
atau

lebih

penelitian

dalam objek

yang sama

menghasilkan data yang sama atau peneliti sama
dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang
sama. Data yang objektif akan cenderung valid,
walaupun belum tentu valid.
Teknik pemeriksaan keabsahan data ada tujuh
cara,

yaitu

perpanjangan

keikutsertaan,

ketekunan/keajegan pengamat, triangulasi, pengecekan
sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif dan
pengecekan anggota. Peneliti melakukan pemeriksaan
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keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data
itu

untuk

keperluan

pengecekan

atau

sebagai

pembanding terhadap data itu. Ada empat macam
triangulasi

sebagai

teknik

pemeriksaan

yang

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik,
dan teori.51
Dalam
triangulasi

penelitian
dengan

membandingkan

dan

ini,

sumber.

digunakan

teknik

Artinya,

peneliti

mengecek

balik

derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda melalui penelitian
kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari observasi,
wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh, akan
menghasilkan bukti yang berbeda dan akan melahirkan

51

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 175

79
keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara
dengan pertanyaan yang sama kepada pelatih, siswa,
dan guru serta melihat kondisi langsung di lapangan
berupa observasi terhadap pelaksanaan

penanaman

karakter religius siswa. Diharapkan hasil penelitian
ini mampu memberikan informasi tentang inovasi
madrasah dalam menanamkan karakter religius siswa.
Triangulasi dalam pengujian kredibilias ini
diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam
penelitian

ini

peneliti

menggunakan

triangulasi

sumber.
1.

Triangulasi Sumber
Triangulasi
kredibilitas

data

sumber
dilakukan

untuk

menguji

dengan

cara
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mengecek data yang telah diperoleh melalui
beberapa sumber.
Atasan

Teman

Bawahan
2.

Triangulasi Teknik
Triangulasi
kredibilitas

data

teknik

untuk

dilakukan

menguji

dengan

cara

mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda.
Wawancara

Observasi

Kuesioner/Dokumen

3.

Triangulasi Waktu
Waktu

juga

sering

mempengaruhi

kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka
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pengujian kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan
wawancara, observasi atau teknik lain dalam
waktu atau situasi yang berbeda.52
Siang

Sore

Pagi
H. Tahapan-Tahapan Penelitian
Tahap-tahap

penelitian

yang

digunakan

dalam

penelitian ini adalah:
1. Tahapan Pra Lapangan
Ada enam tahap kegiatan yang harus
dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini ditambah
dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami,
yaitu etika penelitian lapangan. Kegiatan dan
pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut: (1)
52

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,
241-242.
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menyusun

rancangan

penelitian,

(2)

memilih

lapangan penelitian, (3) mengurus perizinan, (4)
menjajaki dan menilai lapangan, (5) memilih dan
memanfaatkan
perlengkapan

informan,
penelitian,

(6)
(7)

menyiapkan

persoalan

etika

penelitian.53
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan
dibagi atas tiga bagian, yaitu: (1) memahami latar
penelitian, dan persiapan diri, (2) memasuki
lapangan,

dan

(3)

berperan

serta

sambil

mengumpulkan data.54
3. Tahap Analisis Data
Pada bagian ini dibahas prinsip pokok, tetapi
tidak akan dirinci bagaimana cara analisis data itu

53

Ibid., 127-134.

54

Ibid., 137.
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dilakukan

karena

mempersoalkannya.55

55

Ibid., 148.

ada

bab

khusus

yang

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN
A. Deskripsi Data Umum
1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya MI Ma’arif
Singosaren Jenangan Ponorogo
Berkat

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya pendidikan serta agama maka pada tahun
1956 di Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo mendirikan Madrasah malam
dalam

rangka

banyak,

demi

memenuhi
tercapainya

tuntutan

masyarakat

cita-citanya

ingin

mempunyai anak yang berkepribadian tinggi dan
utama, sebab tak mungkin tercapai cita-cita tersebut
tanpa pendidikan agama.
Kemudian tidak berlangsung lama yaitu pada
tahun 1958 dilebur menjadi MWB (Madrasah Wajib
Belajar) masuk pagi hari atas tuntutan Departemen
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Agama untuk memoderisasikan murid Madrasah
sesuai dengan dasar-dasar dan cita-cita Pendidikan di
Indonesia. Salah satu langkah kearah terlaksananya
maksud

itu

adalah

dengan

mengadakan

pembaharuan secara Revolusioner dalam Pendidikan
Madrasah, yang diberi nama Madrasah Wajib
Belajar (MWB).
Dalam hal ini Departemen Agama dengan
aktif membantu organisasi-organisasi Islam yang
mendirikan dan menyeleggarakan MWB. Yang pada
waktu itu bertujuan dan berfungsi :
a.

Sesuai dengan namanya MWB turut berusaha
di samping sekolah-sekolah dari Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka
pelaksanaan

Undang-Undang

kewajiban

belajar di Indonesia. Dalam hubungan ini
MWB akan diperlakukan mempunyai hak
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serta kewajiban. Sebagai sekolah Negri atau
sekolah Partikellir yang melaksanakan wajib
belajar.

MWB

mendapat

perhatian

Pemerintah Departemen Agama karena masih
banyak rakyak yang akan memilih Madrasah
bagi anak-anaknya.
b.

Pendidikan terutama sekali diarahkan kepada
jiwa Bangsa untuk mencapai kemajuan
dilapangan

Ekonomi,

Industrialisasi

dan

Transmigrasi.
Pada tahun 1960 ada perubahan nama yang
semula MWB menjadi MI. Karena Madrasah
Ibtidaiyyah

atau MI Singosaren itu dibawah

Lembaga Ma‟arif, maka pada tahun tersebut
didirikanlah madrasah dengan nama Madrasah
Ibtidaiyyah Ma‟arif Singosaren oleh Organisasi yang
diketuai Bapak Muhammad Sayid Almarhum.
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Madrasah tersebut didirikan diatas tanah wakaf,
letaknya jalan Singopuro Kelurahan Singosaren.
Kira-kira 50 meter kesebelah timur dari perempatan
kota lama di Ponorogo. Sedang gedungnya terdiri
dari 6 lokal dan 1 lokal ruang guru. Jadi jelasnya
berdirinya Madrasah tersebut atas dasar dorongan
masyarakat Singosaren yang berkeinginan agar
anaknya menjadi muslim sejati, beriman teguh,
beramal sholeh dan berakhlak mulia serta berguna
bagi masyarakat agama dan Negara.
Adapun motif dan tujuan Madrasah tersebut
didirikan antara lain :
a.

Dengan adanya rasa tanggung jawab dihadapan
Allah SWT, mengenai kelangsungan Agama
Islam dimuka bumi ini.

b.

Untuk membina masyarakat setempat khususnya
mengenai generasi mudanya agar benar-benar
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mencintai Agama Islam dan mengamalkannya
sesuai dengan ajaran-ajarannya.
c.

Menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang
semakin komplek melalui program wajib belajar
9 tahun.

2. Letak Geografis MI Ma’arif Singosaren
Jenangan Ponorogo
Letak geografis MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo ini terletak di sudut kota yakni
di Jl. Singajaya gang III No. 02, Kelurahan
Singosaren,

Kecamatan

Jenangan,

Kabupaten

Ponorogo dengan kode pos 63492. MI Ma‟arif
Singosaren memiliki status akreditasi B sesuai
dengan SK. Nomor 02/SK/MI/82, tanggal 28
Oktober 1982. Letak madrasah ini sangat strategis
karena disebelah utara MI Ma‟arif Singosaren
berbatasan langsung dengan Jl. Niken Gandini yakni
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jalan raya
dengan

kabupaten
kabupaten

yang

menghubungkan

Ponorogo dengan kabupaten

Madiun.
Selain itu MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo berbatasan langsung dengan masyarakat,
yang mana di samping madrasah ada taman kanakkanak dan dikelilingi oleh rumah penduduk. Tetapi,
tidak bisa dipungkiri bahwa suara kendaraan dan
terkadang mengganggu proses pembelajaran.
Adapun batas-batas wilayah dari MI Ma‟arif
Singosaren Jenangan Ponorogo adalah sebagai
berikut:
a.

Sebelah timur berbatasan dengan RA Muslimat
NU Singosaren,

b.

Sebelah selatan berbatasan rumah penduduk,

c.

Sebelah barat berbatasan rumah penduduk,

d.

Sebelah utara berbatasan jalan Niken Gandini.
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3. Visi, Misi dan Tujuan MI Ma’arif Singosaren
Jenangan Ponorogo
a.

Visi Madrasah :
Terwujudnya madrasah berwawasan global yang
menguasai IPTEK dan mengamalkan IMTAQ
berakhlakul

kharimah

berdasarkan

Islam

Ahlussunnah Wal Jama’ah.
b. Misi Madrasah
Atas dasar visi di atas, maka misi yang diemban
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo
adalah sebagai berikut:
1) Membekali

siswa

dengan

keimanan,

kewaqwaan dan akhlakul kharimah melalui
pemberdayaan mata pelajaran agama.
2) Meningkatkan

pencapaian

prestasi

unggul disegala bidang keilmuan.

yang
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3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan
yang inovasi dan berkualitas.
4) Meningkatkan daya saing siswa dengan
mengoptimalkan sarana prasarana belajar,
metode pengajaran, penambahan alokasi
waktu belajar.
5) Memangun citra madrasah sebagai mitra
terpercaya masyarakat.
6) Megamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal
Jama’ah.
c.

Tujuan Madrasah
1) Mengajarkan

ajaran

agama

secara

menyeluruh (kaffah).
2) Mengedepankan

keseimbangan

(balance)

antara pengetahuan agama dan umum.
3) Ikut serta mencerdaskan bangsa melalui jalur
pendidikan formal.
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4) Melaksanakan

pembelajaran

yang

aktif,

kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan
(PAIKEM), sehingga siswa mampu mencapai
prestasi akademik dan non-akademik secara
optimal.
5) Mempersiapkan siswa dengan life skill
bidang:
a) Komputer
b) Bahasa inggris
c) Ketrampilan agama
6) Menjadikan madrasah sebagai alternative
pilihan

masyarakat

karena

kualitasnya

semakin hari semakin baik.
4. Keadaan Sarana dan Prasarana MI Ma’arif
Singosaren Jenangan Ponorogo
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo
telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup
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menunjang untuk proses belajar mengajar. Terdapat
10 ruang, dengan rincian 6 ruang belajar, 1 ruang
kepala madrasah, 1 ruang guru, 1 ruang UKS dan 1
ruang lab komputer. Semua ruang kelas di MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo dilengkapi
dengan papan tulis, almari dan alat kebersihan serta
beberapa poster. MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo memiliki sebuah masjid yang berada di
halaman madrasah dan 2 ruang toilet di sebelah
masjid, selain itu terdapat kantin sehat di sebelah
utara masjid.
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo
memiliki 2 buah gedung yang terpisah, gedung
disebelah timur terdapat tujuh ruang yang terdiri dari
1 ruang kepala madrasah, 1 ruang guru, 3 ruang
kelas yaitu kelas I, II, dan III, 1 ruang UKS, dan 1
ruang lab komputer. Sedangkan gedung disebelah
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barat terdapat 3 ruang kelas yaitu kelas IV, V, dan
VI. Secara keseluruhan atapnya dari genting,
gentingnya dari tanah liat, untuk gedung yang berada
disebelah barat menggunakan keramik dan gedung
yang berada disebelah timur masih menggunakan
tegel kecuali ruang guru dan ruang kepala sekolah.
Untuk lokasi kamar mandi (toilet) berada dibelakang
lab komputer. Adapun keadaan sarana dan prasarana
secara

detail

sebagaimana

terlampir

dalam

lampiran.56
5. Keadaan Guru atau Tenaga Kependidikan MI
Ma’arif Singosaren Jenangan Ponorogo
Berdasarkan data terakhir tahun 2018/2019,
jumlah tenaga pendidik sebanyak 13 orang, kepala
sekolah 1 orang, guru 10 orang, satpam 1 orang, dan

56

ini

Lihat Tabel Sarana dan Prasarana pada lampiran hasil penelitian
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tukang kebun 1 orang. Lama mengajar guru MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo bevariasi.57
Guru-guru senior telah mengajar lebih dari sepuluh
tahun dan guru yunior kurang dari sepuluh tahun.
Namun rata-rata mereka ditunjang oleh latar
belakang pendidikan yang memadai yakni berasal
dari Sarjana Pendidikan

yang sesuai dengan

bidangnya. 58
6. Keadaan Siswa MI Ma’arif Singosaren Jenangan
Ponorogo
Siswa MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo berjumlah 116 siswa, seluruhnya terdiri
dari keluarga petani, wiraswasta, guriu dan lainnya.
Dengan rincian sebagai berikut :
57

Lihat Tabel Struktur Organisasi pada lampiran hasil penelitian

58

Lihat Tabel Keadaan Guru atau Tenaga Pendidik pada lampiran

ini

ini
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Tabel 4.1
Keadaan Siswa
No

Laki-

Peremp

Jumlah

laki

uan

Siswa

Kelas

1

Kelas Satu

11

14

25

2

Kelas Dua

11

11

25

3

Kelas Tiga

8

7

15

4

Kelas Empat

9

8

17

5

Kelas Lima

13

4

15

6

Kelas Enam

13

7

22

Total

116

B. Data Khusus
1. Karakter Religius Siswa MI Ma’arif Singosaren
Jenangan Ponorogo
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo
mempunyai misi yakni terbentuknya anak yang
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berakhlaqul karimah yang berwawasan ahlussunnah
wal jama’ah, dan sangat mendukung adanya
pendidikan karakter di lingkungan sekolah yang
dirancangkan oleh pemerintah. Peneliti melakukan
wawancara dengan salah satu guru mengenai
pentingnya karakter religius bagi siswa. Bapak
Slamet selaku kepala madrasah di MI Ma‟arif
Singosaren

Jenangan

Ponorogo

berpendapat

pentingnya karakter religius:
”Sangat penting mbak mengingat kondisi
moral generasi muda yang saat ini yang
sangat

berbeda dengan tahun kemarin-

kemarin, ya diharapkan dengan ini bisa
dijadikan bekal untuk anak-anak didalam
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maupun diluar sekolah, tetapi ya butuh waktu
juga mbak.”59
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan
dengan Bapak Slamet beliau memahami bahwa
karakter

religius

sangat

penting

bagi

siswa,

diharapkan bisa dijadikan bekal siswa dikemudian
hari, tidak jauh berbeda dengan Bapak Puthut selaku
salah satu guru di MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo yang berpendapat bahwa karakter religius
adalah pondasi bagi siswa:
“Menurut saya karakter religius itu sangat
penting mbak, dikarenakan karakter religius
itu adalah pondasi dasar. Apalagi jika
ditanamkan sejak dini yang umumnya anak
diusia SD/MI ibarat komputer memorinya

59

Lihat Transkip Wawancara 01/W/10-04/2019 pada lampiran
hasil penelitian ini
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masih baik dan bisa disimpan dalam jangka
panjang.”60

Setelah

memperoleh

jawaban

tentang

persepsi guru tentang pentingnya karakter religius
bagi

siswa,

selanjutnya

peneliti

juga

ingin

mengetahui kondisi karakter religius siswa di
madrasah, Bapak Sidik selaku Waka kurikulum
berpendapat bahwa:
“Alhamdulillah siswa di MI sini juga sudah
dibekali sejak dini mbak, ya dari hal-hal kecil
sebenarnya dimulai kebiasaan sehari-harilah
mbak intinya. Diharapkan bisa diterapkan di
rumah juga mbak.”61
60

Lihat Transkip Wawancara 02/W/12-04-2019 pada lampiran
hasil penelitian ini
61

Lihat Transkip Wawancara 03/W/13-04-2019 pada lampiran
hasil penelitian ini

100

Berdasarkan wawancara yang dilakukan
dapat diketahui bahwa persepsi guru terhadap
karakter religius sangatlah penting karena dengan
bekal keagamaan yang kuat sejak dini akan
memperkokoh pondasi moral di masa sekarang dan
di

masa depan sehingga tidak akan mudah

terpengaruh hal-hal yang negatif.
Berdasarkan hasil observasi yang telah
peneliti lakukan keadaan karakter religius siswa di
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo cukup
bagus, hal itu terbukti dengan didapatinya kebiasaan
siswa yang menunjukkan perilaku atau akhlak yang
baik, diantaranya bersalaman dan mengucap salam
kepada guru, berjalan agak menunduk didepan guru
atau yang lebih tua dan lain sebagainya. Hal tersebut
sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan
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kepada Ibu Evi, salah satu guru matematika yang
menyatakan bahwa:
“Untuk karakter religius siswa disini ya
alhamdulillah ada peningkatan mbak, sudah
mulai mengerti mana yang baik dan yang
jelek

meskipun

belum

semuanya

mbk.

Apalagi siswa kelas bawah yang masih agak
susah. Tapi sekarang anak-anak itu kalau
makan sambil berdiri terus ditegur la yas gitu
aja sudah paham mbak.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan
salah satu siswa kelas 6 di MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo yang menyatakan bahwa ketika
siswa tersebut melihat temannya yang makan sambil
berdiri kemudian siswa tersebut mengucapkan
cuplikan ayat yang menjelaskan tentang larangan

102
makan dan minum sambil berdiri dengan spontan
siswa yang ditegur tersebut langsung duduk dan
melanjutkan makannya.62
Karakter religius yang dimiliki oleh siswa di
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo ini
terbilang cukup baik, hal ini ungkapkan oleh Ibu
Hasanah selaku warga sekitar sekaligus walimurid
yang berpendapat tentang kondisi karakter religius
siswa MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo:
“Sudah cukup baik mbak, kan di MI setiap
paginya disuruh membaca asma‟ul husna
sama surat-surat pendek, selain itu juga shalat
dhuhanya juga. Ya diharapkan anak-anak

62

Lihat Transkip Wawancara 06/W/13-04-2019 pada lampiran
hasil penelitian ini
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semakin memahami Islam dan juga cinta
pada Al-Qur‟an.”63

Bapak

Sidik

juga

menjelaskan

serta

memperkuat kondisi karakter siswa di MI Ma‟arif
Singosaren

Jenangan

Ponorogo,

beliau

mengungkapkan bahwa:
“Alhamdulillah dalam bidang agama siswa di
MI sini sudah dibekali sejak dini mbak, ya
dari

hal-hal

kecil

sebenarnya

seperti

mengucap salam kemudian kalau bertemu
dengan

guru

mencium

tangan

dan

mengucapkan salam, mencium tangan orang
tua ketika hendak pergi kesekolah, ya dimulai
kebiasaan

63

sehari-harilah

mbak

intinya.

Lihat Transkip Wawancara 04/W/13-04-2019 pada lampiran
hasil penelitian ini
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Kemudian kami juga mengajari tatacara
shalat dan membiasakan shalat dhuha serta
dhuhur berjamaah”.64
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
yang telah di lakukan, kondisi karakter religius yang
dimiliki oleh siswa MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo terbilang cukup bagus, meskipun belum
menyeluruh. Mengingat pembaruan ini baru berjalan
kurang lebih satu tahun, namun sudah ada perubahan
yang baik untuk siswa terutama karakter religius
yang harus ditanamkan sejak dini.

64

Lihat Transkip Wawancara 03/W/12-04-2019 pada lampiran
hasil penelitian ini
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2. Inovasi

Yang

Dilakukan

Madrasah

Dalam

Penerapan Karakter Religius Siswa MI Ma’arif
Singosaren Jenangan Ponorogo
Program-program yang dilaksanakan dalam
mererapkan

karakter

religius

di

MI

Ma‟arif

Singosaren Jenangan Ponorogo ini terbilang baru,
sebagai inovasi yang dilakukan madrasah untuk
mencapai misi dan tujuan madrasah. Pelaksanaan
penerapan karakter religius ini dapat dilihat dalam
kegiatan belajar mengajar, pengembangan diri, dan
budaya

madrasah.

Bapak

slamet

menjelaskan

mengenai beberapa program atau kegiatan sebagai
inovasi dalam menanamkan karakter religius di MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo.
“Kami
kegiatan

mempunyai
mbak,

beberapa

program

program-program

ini

terbilang sangat baru mbak, kurang lebih baru
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1 tahun ini berjalan. Sebelum-sebelumnya ya
belum ada hehehe, dan yang saya tau untuk
beberapa kegatan seperti mabit, darling yang
tingkat SD/MI di Ponorogo ini baru MI sini
saja yang menerapkan mbak.”65

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sidik
sebagai berikut:
“Untuk pembiasaan dan program seperti
mabit, darling, dan membaca asmaul husna
serta surat pendek ini baru kami laksanakan
sekitar 1 tahun ini mbak. Tetapi untuk
pembiasaan mengucap salam dan mencium
tangan memang sudah lama, di MI Ma‟arif
Singosaren ini ada beberapa pembiasaan juga

65

Lihat Transkip Wawancara 01/W/10-04/2019 pada lampiran
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program untuk menerapkan karakter religius
siswa

mbak,

antara

lain:

pembiasaan

mengucap salam dan mencium tangan kepada
ibu/bapak guru sebelum masuk gerbang
sekolah,

membaca

asma‟ul

husna

dan

membaca surat-surat pendek sebelum jam
pertama dimulai, mabit (malam bina iman
dan taqwa), darling (tadarus keliling), sholat
dhuha berjamaah, tahlil setiap hari sabtu,
sholat

dhuhur

berjamaah, dan

lain-lain

mbak.”66

Dari hasil observasi dapat dilihat bahwa di MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo mempunyai
beberapa program sebagai salah satu inovasi dalam

66

Lihat Transkip Wawancara 03/W/12-04-2019 pada lampiran
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menanamkan karakter religius siswa. Program ini
terbagi menjadi program harian, mingguan dan
bulanan.
Selain

dengan

pihak

guru

peneliti

juga

melakukan wawancara dengan beberapa siswa, salah
satunya adalah Asyika siswa kelas 5 MI Ma‟arif
Singosaren Jenangan Ponorogo.
“Banyak lho kak kegiatannya itu, pagi kalau
nggak sholat dhuha ya berarti asmaul husna
dan surah pendek, terus kalau siang sholat
dhuhur bareng, terus ada mabit, mabit itu
malam bina iman dan takwa, terus darling
tadarus keliling, oiya kalau hari sabtu itu kelas
4, 5 sama 6 habis sholat dhuha itu tahlil.”67

67

Lihat Tarnskip Wawancara 05/W/13-04-2019 pada lampiran
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Serupa dengan pernyataan Asyika, Syahrul
siswa kelas 6 MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo

juga

menjelaskan

kegiatan

yang

dilaksanakan madrasah dalam menanamkan karakter
religius.
“Pagi ya sholat dhuha tho kak tapi kadang apel
pagi kak, apelnya itu baca asmau; husna dan
surah pendek di emper kak bareng-barengbareng, kalau mau pulang sholat dhuhur dulu
baru boleh pulang, imamnya kadang Pak
Slamet kak, gak mesti juga sih kak. Nanti
bareng-bareng sama guru juga sholatnya.”68

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi
langsung terdapat beberapa inovasi program dalam

68
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rangka menerapkan karakter religius di MI Ma‟arif
Singosaren

Jenangan

Ponorogo

dan

program

kegiatan tersebut masih terbilang baru sebagai upaya
menerapkan karakter religius siswa.
Dari

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan madrasah tentunya memiliki dampak
bagi

siswa

khususnya.

Peneliti

melakukan

wawancara dengan Bapak Slamet yang menjelaskan
mengenai dampak yang dirasakan siswa dalam
penerapan karakter religus, beliau berpendapat
bahwa:
“Dampaknya

pasti

ada

dari

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan MI, salah
satunya siswa menjadi terbiasa dan mandiri
melakukannya mbak, tanpa disuruh ataupun
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menunggu ditegur para siswa sudah mulai tau
harus bagaimana”.69

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak
Slamet menunjukkan bahwa salah satu dampak dari
inovasi

yang

dilakukan

madarsah

dalam

menenamkan karakter religius adalah mandiri. Hal
tersebut

diperkuat

oleh

Bapak

Puthut

yang

memaparkan pendapat beliau mengenai dampak
yang dirasakan siswa.
“Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan

yang

berbau Islami, para siswa alhamdulillah mulai
terlihat

perbedaannya

mbak.

Ya

dari

kebiasaannya juga, sopan santun dari kebiasaan
bersalaman dengan guru dan ucapan pun

69

Lihat Transkip Wawancara 01/W/10-04/2019 pada lampiran
hasil penelitian ini
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alhamdulillah sudah mulai membaik. Selain itu
juga menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Qur‟an
dari kegiatan mabit, darling, apel seperti itu
mbak”.70

Selain itu, Bapak Sidik juga menambahkan
pendapat

mengenai

dampak

dari

pelaksanaan

kegiatan yang berlandaskan karakter religius yang
dirasakan siswa, beliau berpendapat bahwa:
“Menurut saya mbak, dari pelaksanaan kegiatan
tersebut dampak untuk siswa sendiri adalah
siswa lebih paham tentang adab, akhlak yang
baik seperti itu, juga siswa bisa lebih disiplin

70

Lihat Transkip Wawancara 02/W/12-04-2019 pada lampiran
hasil penelitian ini
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dengan sholat tepat waktu dan bisa menghormati
sesama”.71

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui
bahwa dampak dari penerapan kegiatan dalam
menanamkan karakter religius bagi siswa adalah
siswa menjadi terbiasa melakukan hal-hal positif,
mempunyai akhlak yang dan sopan santun serta
menambah pengetahuan.

71

Lihat Transkip Wawancara 03/W/12-04-2019 pada lampiran
hasil penelitian ini

BAB V
PEMBAHASAN
A. Analisis Tentang Karakter Religius Siswa MI
Ma’arif Singosaren Jenangan Ponorogo
Religius

sebagai

salah

satu

nilai

karakter

dideskripsikan sebagai sikap dan perilaku yang patuh
dalam melaksanakan

ajaran

agama

yang

dianut,

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan
hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Karakter
religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam
menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral,
dalam hal ini siswa diharapkan mampu memiliki
dan berprilaku dengan ukuran baik dan buruk yang
di dasarkan pada ketentuan dan ketetapan agama.
Karakter

religius

perlu

ditanamkan

secara

maksimal. Penanaman nilai religius ini menjadi
tanggung jawab orang tua dan madrasah. Menurut
114
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ajaran Islam, sejak anak belum lahir sudah harus
ditanamkan niai-nilai agama agar si anak kelak
menjadi manusia yang religius. Karakter inilah yang
ingin diterapkan oleh madrasah kepada siswa-siswi di
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo sebagai
bekal kelak dikemudian hari.
Karakter religius yang dimiliki siswa MI Ma‟arif
Singosaren Jenangan Ponorogo terbilang cukup bagus
dan kegiatan yang dilaksanakan madrasah terbilang
cukup sukses mengingat kegiatan ini baru dilaksanakan
kurang lebih satu tahun ini. Kesuksesan tersebut
terbukti dari terlihatnya perilaku dan kebiasaan seharihari siswa yang dicerminkan oleh sebagian besar siswa
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo. Kebiasaan
yang dilakukan oleh siswa MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo antara lain:
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1.

Bersalaman dan mengucapkan salam kepada guru
atau orang yang lebih tua
Kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan bagi
siswa MI Ma‟arif Singosaren salah satunya adalah
bersalaman dan mengucap salam kepada guru. Hal
ini dikarenakan setiap pagi para guru menyambut
siswa di depan gerbang sekolah dan siswa
menyalami serta mengucapkan salam. Kegiatan ini
berjalan terus menerus hingga menjadi kebiasaan
bagi siswa.

2.

Melaksanakan sholat dhuha
Sholat dhuha adalah salah satu pembiasaan
yang di lakukan siswa MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan

Ponorogo

pembelajaran.

Sholat

sebelum

melaksanakan

dhuha

dilaksanakan

berjamaah sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan oleh guru.
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3.

Membaca juz ama setiap pagi
Setiap pagi siswa MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo bersama-sama membaca juz
ama di depan kelas masing-masing dengan
didampingi beberapa guru. Bagi kelas 1, 2, dan 3
masih membaca, sedangkan bagi kelas 4, 5 dan 6
sudah banyak yang mulai menghafal.

4.

Berdo‟a

ketika

memulai

dan

mengakhiri

pembelajaran
Pembiasaan berdoa bagi siswa sangatlah
penting, karena berdo‟a adalah salah satu sarana
untuk meminta kepada Allah untuk memudahkan
belajar. Sebelum memulai pembelajaran siswa MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo dengan
sendirinya berdo‟a, adapun tujuan dari berdoa
sebelum

belajaran

adalah

untuk

meminta

keselamatan dan kelancaran serta ketenangan

118
ketika belajar. Sesudah pembelajaran siswa juga
terbiasa untuk berdo‟a, tujuan dari berdo‟a setelah
belajar

adalah

supaya

apa

yang

dipelajari

bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik.
5.

Menjaga kebersihan lingkungan
Kebersihan lingkungan adalah tanggung
jawab semua warga sekolah, tidak terkecuali siswa.
Di MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo
tersedia beberapa bak sampah serta tempat cuci
tangan. Para siswa membuang sampah ditempat
sampah, sebagai wujud dari cinta kebersihan.
Selain itu siswa sudah terbiasa untuk mencuci
tangan ketika sebelum dan sesudah makan.

6.

Saling menegur atau mengingatkan jika ada
temannya yang makan sambil berdiri
Terdapat beberapa siswa yang memiliki
kepekaan yang tinggi. Hal tersebut tercerminkan
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dalam sikap siswa yang dengan spontan menegur
temannya yang kedapatan makan atau minum
sambil berdiri.
7. Bergegas menuju masjid ketika sudah waktu adzan
dhuhur
Ketika mendengarkan adzan dhuhur , siswa
MI Ma‟arif Singosaren

Jenangan Ponorogo

bergegas menuju masjid untuk melaksanakan
sholat dhuhur. Awalnya memang banyak yang
masih bermain-main dan harus dinasehati terus
menerus, namun lambat laut siswa sudah mulai
patuh.
B. Analisis Inovasi yang Dilakukan Madrasah dalam
Penerapan Karakter Religius Siswa MI Ma’arif
Singosaren Jenangan Ponorogo
Karakter religius sangat penting dimiliki oleh
siswa, mengingat kondisi moral generasi muda yang
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semakin menurun. Salah satu cara madrasah dalam
menanamkan pendidikan karakter religius adalah
melalui inovasi. Inovasi adalah perubahan yang baru
dan berbeda dari hal yang ada sebelumnya serta
sengaja

untuk

meningkatkan

kemampuan

guna

mencapai tujuan tertentu. MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo memiliki beberapa inovasi yang
diharapkan bisa menerapkan karakter religius kepada
siswa-siswanya. Adapun inovasi tersebut merupakan
penerapan

dari

salah

satu

model

internalisasi

pendidikan karakter yakni model TADZKIRAH yang
merupakan singkatan dari tujukkan teladan, arahkan,
dorongan, zakiyah (mensucikan), kontinuitas, ingatkan,
repetition (pengulangan), organisasikan, dan hati. Ada
1. Kegiatan Rutin Harian
Ada beberapa kegiatan rutin harian yang
dilaksanakan oleh MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
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Ponorogo

sebagai

bentuk

inovasi

dalam

menanamkan karakter religius sebagai program
inovasi madrasah dalam menanamkan karakter
religius, antara lain adalah: penyambutan siswa
sebelum masuk gerbang madrasah, sholat dhuha dan
dhuhur berjamaah yang terjadwal dan apel pagi
(membaca asma‟ul husna dan surah pendek).
a.

Menyambut siswa
Kegiatan rutin harian yang dilakukan oleh
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo
salah satunya adalah menyambut siswa sebelum
memasuki gerbang madrasah. Program kegiatan
menyambut siswa di depan pintu gerbang ini
dilakukan oleh beberapa guru. Guru menyambut
siswa

dengan

senyum

kemudian

siswa

bersalaman dengan guru serta mencium tangan
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tanda hormat kepada guru dan mengucapkan
salam.
Berjabat tangan merupakan salah satu
bentuk perilaku yang santun dan menghargai
sesama teman, guru, dan orang lain. Berjabat
tangan memang dianjurkan bahkan banyak hadis
hadis yang menjelaskan tentang berjabat tangan
atau bersalaman. Bersalaman sangat dianjurkan,
baik kepada orang yang lebih tua maupun orang
yang lebih muda. Seperti siswa berjabat tangan
dengan guru..
Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk
membiasakan diri agar selalu tersenyum dan
menyapa dengan sopan serta santun ketika
berinteraksi dengan orang lain. Selain itu,
penyambutan yang dilakukan oleh bapak/ibu
guru ini diharapkan siswa bisa mencontoh atau
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meneladani

bapak/ibu

guru

untuk

tidak

terlambat, serta untuk menumbuhkan rasa patuh
kepada diri siswa dengan mencium tangan
bapak/ibu guru dan orang tua serta untuk
menumbuhkan rasa semangat dalam belajar
mengajar. Program tersebut merupakan salah
satu penerapan dari model tadzkirah sebagai
teladan, memberikan arahan, mengingatkan serta
zakiyah yakni menanamkan niat yang tulus.

b. Apel Pagi dan Sholat Dhuha Berjamaah
Program kegiatan selanjutnya adalah
apel

pagi

dan

sholat

dhuha

berjamaah.

Pelaksanaan sholat dhuha dilakukan bergantian
sesuai jadwal perkelas. Setelah bel masuk
berbunyi para siswa MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo bergegas menuju kelas dan
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mempersiapkan diri. Sedangkan pelaksanaan
sholat dhuha untuk kelas 6 setiap hari Senin,
kelas 5 setiap hari Selasa dan untuk kelas 4
dilaksanakan pada hari Rabu dan didampingi
oleh guru.
Sholat

dhuha

terlaksana

dengan

khusyu‟ dengan dipimpin oleh siswa sendiri
sebagai imam dengan bergantian setiap harinya.
Disisi lain siswa kelas 1, 2, 3 dan kelas yang
tidak mendapat jadwal sholat dhuha melakukan
apel pagi yakni membaca asma‟ul husna dan
surah pendek dengan didampingi oleh guru
kelas

masing-masing,

sebelum

dimulai

perwakilan siswa mengambilkan teks asma‟ul
husna di kantor untuk dibagikan ketementemannya, setelah selesai teks asma‟ul husna
harus dikembaikan ke kantor lagi.
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Sedangkan pelaksanaan sholat dhuha untuk
kelas 1, 2 dan 3 dilaksanakan pada hari Kamis
dan Jum‟at dan biasanya didampingi oleh
beberapa guru untuk mengkondisikan siswa.
Meskipun siswa kelas 1 dan 2 terkadang suka
bercanda namun dalam kegiatan sholat dhuha
berjamaah mereka berantusias dan melakukan
dengan tertib. Disisi lain siswa kelas 4, 5 dan 6
melakukan apel pagi yakni membaca asma‟ul
husna dan surah pendek dan didampingi guru,
untuk siswa kelas atas ini sudah dalam tahap
menghafal beberapa surah. Tanpa disuruh
perwakilan kelas mengambil teks asma‟ul husna
di kantor dan membagikan kepada temantemannya, dan siswa laki-laki mengambil sound
system dengan terjadwal sesuai dengan kelas.
Pelaksanaan kegiatan ini biasanya didampingi
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oleh bapak/ibu guru. Sebelum dimulai bapak/ibu
guru mengucapkan salam dan menunjuk salah
satu siswa untuk memimpin kegiatan apel pagi.
Selain itu ada beberapa siswa unggulan
kelas 4, 5 dan 6 yang dirasa lebih cepat dalam
menghafal diberikan pendampingan khusus
tahfidz juz 30 yang didampingi oleh Bapak
Sidik. Kegiatan ini dilaksanakan 15-20 menit
sebelum pembelajara dimulai. Pembiasaan apel
pagi berupa membaca asma’ul husna dan surat
pendek serta sholat dhuha berjamaah ini
merupakan salah satu penerapan dari model
tadzkiroh

yakni

memberikan

arahan

atau

bimbingan, menanamkan niat yang tulus.
c. Sholat Dhuhur Berjamaah
Kegiatan

sholat

dhuhur

dilakukan

berjamaah untuk kelas 3 sampai kelas 6 untuk
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kelas 1 dan 2 tidak diharuskan sholat berjamaah
di mushola madrasah dikarenakan jam pulang
yang lebih awal. Pada kegiatan ini menerapkan
model tadzkiroh berupa memberikan arahan atau
bimbingan, menanamkan niat yang tulus. Sholat
berjamaah ini dipimpin oleh guru dan diikuti
oleh guru yang lainnya juga. Para siswa tidak
diperkenkan pulang sebelum melaksanakan
sholat dhuhur berjamaah.
d. Pembiasaan berdo‟a sebelum dan sesudah
kegiatan belajar mengajar
Para siswa MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo

memulai

pembelajaran

dengan

berdo‟a yang dipimpin oleh ketua kelas atau
yang

bertugas.

melaksanakan

Begitupun
kegiatan

ketika

belajar

selesai

mengajar,

sebelum diakhiri dengan salam biasanya siswa
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berdo‟a terlebih dahulu sesuai dengan instruksi
guru. Hal ini bertujuan agar selalu diberikan
keberkahan dan ilmu yang didapat bermanfaat
bagi siswa sendiri dan orang lain. Pengulangan
(repetisi) dan kontinuitas juga ditanamkan pada
kegiatan ini.
2. Kegiatan Rutin Mingguan
Adapun kegiatan mingguan yang dilakukan oleh
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo sebagai
inovasi dalam menanamkan karakter religius yakni
melaksanakan tahlil rutin setiap hari Sabtu. Inovasi
yang

dilakukan

madrasah

dalam

menerapkan

karakter religius dalam kegiatan rutin mingguan
adalah

membaca

tahlil

setelah

sholat

dhuha

berjamaah serta extrakurikuler rebana dan kaligrafi.
a.

Tahlil
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Program kegiatan rutin yang dilakukan
setiap seminggu sekali salah satunya adalah
tahlilan. Kegiatan ini merupakan salah satu
program kegiatan baru yang dilaksanakan MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo sebagai
salah satu inovasi dalam menanamkan karakter
religius siswa. Pembiasaan membaca tahlil
setelah sholat dhuha dilaksanakan setiap hari
Sabtu dipimpin oleh 3 atau 4 siswa dari kelas 5
atau kelas 6 dengan bergantian dan kegiatan
tersebut diikuti oleh semua siswa mulai dari
kelas 1 sampai kelas 6. Untuk siswa kelas 4, 5
dan 6 duduk di shaf paling depan dan diikuti
kelas 3, 2 dan 1. Meskipun masih menggunakan
teks bacaan tahlil namun sedikit demi sedikit
siswa sudah mulai hafal. Pada kegiatan ini juga

130
tercerminkan model penerapan tadzkiroh yakni
mengarahkan serta mengorganisasikan.
b. Extrakurikuler (Pengembangan Diri)
Di

MI

ma‟arif

Singosaren

Jenangan

Ponorogo terdapat kegiatan pengembangan diri
berupa extrakurikuler rebana, qiro‟ dan kaligrafi.
Untuk peminat extrakurikuler ini cukup banyak,
terutama rebana. Ada beberapa prestasi yang
telah ditorehkan dari extrakurikuler ini salah
satunya yakni juara perlombaan dalam bidang
tartil dan qiro‟.
3. Kegiatan Rutin Bulanan
Adapun kegiatan bulanan yang dilakukan oleh
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo sebagai
inovasi dalam menanamkan karakter religius yakni
mabit (malam bina iman dan taqwa) dan darling
(tadarus keliling).
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a. Darling (Tadarus Keliling)
Salah satu program kegiatan yang dilakukan
MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo
adalah darling atau tadarus keliling. Tadarus
merupakan

kegiatan

membaca,

menelaah,

memahami isi kandungan Al-Qur‟an untuk
direfleksikan

dalam

kegiatan

sehari-hari.

Kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan
unggulan di MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo. Darling dilaksanakan pada sore hari
bertempatan

di

salah

satu

rumah

siswa,

pemilihan tempat dilakukan dengan bergantian.
Kegiatan darling ini diikuti oleh siswa kelas 4, 5
dan 6. Kegiatan ini sangat didukung oleh wali
murid, karena siswa melakukan kegiatan yang
postif dan bisa menjalin tali silaturahmi dengan
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temannya. Selain itu siswa bisa belajar membaca
Al-Qur‟an dengan lancar.
Kegiatan darling ini baru berjalan kurang
lebih satu tahun ini. Dahulu kegiatan darling ini
semua

konsumsi

disediakan

oleh

pihak

madrasah, namun sekarang wali murid yang
menyediakan konsumsi dan wali muridlah yang
memintanya dengan senang hati. Hal tersebut
sebagai wujud dukungan atas program inovasi
yang dilaksanakan madrasah.
Kegiatan

darling

ini

berbeda

dengan

kegiatan tadarus pada umumnya, di kegiatan ini
diselipkan juga metode yang dapat menguji
konsentrasi siswa dalam melafalkan Al-Qur‟an
dan melatih siswa dalam membaca Al-Qur‟an.
Pada kegiatan ini juga memberikan motivasi
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atau dorongan, menanamkan niat yang tulus
serta heart atau hati.

b. Mabit (Malam Bina Iman dan Taqwa)
Kegiatan bulanan yang selanjutnya adalah
mabit atau malam bina iman dan taqwa. Mabit
adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan
cara menginap satu malam disuatu tempat. Yang
bertujuan

untuk

mempererat

silatuhrahmi,

melatih kemandirian, lebih mendekatkan diri
kepada

Allah,

meningkatkan

kedisiplinan.

Kegiatan mabit diikuti oleh siswa kelas 4, 5 dan
6. Kegiatan ini masih baru untuk tingkat SD/MI
di Ponorogo.
Kegiatan mabit dilaksanakan pada sore hari
menjelang malam hingga besok pagi. Pada
kegiatan ini siswa diharuskan untuk menginap di
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madrasah. Kegiatan ini baru berjalan kurang
lebih satu tahun ini, dan siswa menikmati
kegiata tersebut. Sebelumnya siswa dibagi
menjadi beberapa kelompok untuk memudahkan
dalam pengkondisian. Pada sore harinya siswa
diberikan waktu untuk mempersiapkan ruang
kelas untuk tidur dan beres-beres. Siswa juga
diharuskan membawa bekal makanan yang
nantinya akan dimakan bersama-sama. Ketika
masuk waktu magrib para siswa bergegas sholat
magrib berjamaah, setelah itu tadarus Al-Qur‟an
bersama-sama hingga waktu sholat isya‟.
Setelah selesai melaksanakan sholat isya‟
para siswa dibekali materi keagamaan dengan
pembawaan yang lebih santai dan menarik.
Kegiatan
mengasah

dilanjutkan
siswa

dengan

dan

game

kelompok

yang
dalam
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memahami ilmu yang telah didapatkan. Setelah
selesai siswa diperbolehkan beristirahat dan
tidur. Siswa juga diharuskan mengikuti sholat
tahajud bersama dan dilanjutkan dengan sholat
subuh. Pada pagi harinya siswa mengikuti
olahraga ringan yang dipandu oleh bapak/ibu
guru, kemudian siswa diberikan waktu untuk
giat pribadi dan sarapan pagi. Kegiatan mabit ini
juga

menerapkan

model

tadzkirah,

yakni

terdapat teladan berupa kisah dari tokoh islam,
mengarahkan,

memberikan

motivasi,

menanamkan niat yang tulus ketika tahajud,
mengorganisasikan

serta

memberikan

pembelajaran spiritual.
Setiap

pelaksanaan

kegiatan

pasti

akan

menimbulkan dampak. Dampak adalah suatu pengaruh,
imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan.
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Dalam

pelaksanaan

inovasi

dalam

menanamkan

karakter religius ini terdapat dampak yang baik atau
positif bagi siswa. Dampak yang baik atau positif
adalah

akibat

yang

baik

atau

pengaruh

yang

menguntungkan yang didapatkan dari berbagai hal atau
peristiwa yang terjadi. Diantaranya adalah sebagi
berikut:
1. Mandiri
Mandiri

adalah

sikap

untuk

tidak

menggantungkan kepada orang lain. Rasa mandiri
ini dapat ditemui dalam kegiatan mabit (malam
bina iman dan taqwa), dalam kegiatan ini siswa
tuntun untuk mampu hidup mandiri sesuai dengan
tuntunan agama Islam.
2. Menjalin silaturahmi
Silaturahmi adalah tradisi saling mengunjungi
atau berkunjung kepada saudara, kerabat, atau
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sahabat agar hubungan kekeluargaan, kekerabatan,
dan persahabatan tidak terputus. Melalui kegiatan
darling (tadarus keliling) siswa dapat menjalin dan
mempererat silaturahmi dan ukhuwah islamiah.
3. Bertanggung jawab
Bertanggung jawab adalah kesadaran akan
tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun
yang tidak di sengaja. Rasa bertanggung jawab ini
tidak hanya dimiliki siswa akan tetapi juga tenaga
pendidik/guru.
4. Pengetahuan

Pengetahuan yang dimiliki siswa akan lebih
bertambah, terutama pengetahuan dalam bidang
agama. Melalui nasehat, kisah teladan dan cerita
islami siswa mampu membedakan mana yang baik
dan patut ditiru serta mana yang buruk dan harus
ditinggalkan.
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5. Cinta Al-Qur‟an
Melalui kegiatan tadarus keliling (daling) dan
pembiasaan membaca asma‟ul husna serta surah
pendek siswa akan lebih cinta dan mengenal AlQur‟an. Rasa cinta terhadap Al-Qur‟an sangat
penting ditanamkan kepada siswa sejak dini, karena
dengan Al-Qur‟an bisa membawa siswa ke ranah
yang positif.
6. Berbakti
Selalu menghormati dan patuh baik kepada guru
dan

orang

tua.

Sifat

tersebut

yang

selalu

ditanamkan kepada siswa MI Ma‟arif Singosaren.
Salah satunya

yakni

pembiasaan

bersalaman

dengan guru ketika hendak masuk halaman
madrasah, selain itu nasehat serta cerita positif juga
selalu disampaikan oleh guru.
7. Sopan dan Santun
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Merupakan suatu bentuk tingkah laku yang
baik dan halus serta diiringi sikap menghormati
orang lain kapanpun dan dimanapun. Menjaga
tingkah laku, seperti berperilaku baik dan terpuji,
menghormati

guru,

dan

mematuhi

peraturan

sekolah adalah salah satu wujud dari perilaku sopan
santun di lingkungan sekolah.

BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai
penanaman karakter religius siswa melalui inovasi yang
dilakukan madrasah adalah sebagai berikut:
1. Karakter religius yang dimiliki oleh siswa MI
Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo terbilang
cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari perilaku
dan kebiasaan sehari-hari siswa yang dicerminkan
oleh sebagian besar siswa MI Ma‟arif Singosaren
Jenangan Ponorogo seperti bersalaman, sholat
berjamaah, membaca juz ama, berdoa, menjaga
kebersihan, saling mengingatkan kebaikan dan
bergegas menuju masjid ketika sudah adzan.
2. Terdapat beberapa inovasi yang dilakukan oleh
madrasah untuk menanamkan karakter religius

140

141
diantaranya adalah

sholat berjamaah, menyambut

siswa, apel pagi dengan membaca asmaul husna dan
surat pendek, darling (tadarus keliling), mabit
(malam bina iman dan taqwa), tahlil. Kegiatan ini
baru dilaksanakan kurang lebih satu tahun ini, dan
terbilang cukup sukses.
3. Dampak dari adanya inovasi yang dilakukan
madrasah untuk menanamkan karakter religius bagi
siswa

adalah

siswa

menjadi

lebih

mandiri,

silaturahmi yang semakin erat baik dengan siswa,
guru

maupun

wali

murid,

siswa

lebih

bisa

bertanggung jawab, menambah pengetahuan tentang
Islam, cinta Al-Qur‟an, berbakti, sopan dan santun.
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka ada
beberapa saran yang dapat diberikan:
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1. Bagi madrasah
Seiring dengan berjalan penelitian yang
dilakukan di MI Ma‟arif Singosaren Jenangan
Ponorogo mengenai inovasi dalam menanmkan
karakter religius siswa patut dipertahankan, karena
sudah baik. Semua kendala yang dihadapi ketika
melaksanakan kegiatan penanaman karakter harap
diperhatikan dan diperbaiki guna suksesnya inovasi
madrasah untuk menanamkan karakter religius bagi
siswa di MI Ma‟arif Singosaren Jenangan Ponorogo.
2. Bagi peneliti
Untuk menanamkan karakter religius siswa
perlu adanya penelitian berikutnya terkait inovasi
dalam menanamkan karakter religius. Hal tersebut
diharapkan dapat menjadi pertimbangan lembaga
untuk meningkatkan dan memperbaiki karakter
religius.
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