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ABSTRAK 

 

Purbaningsih, Kusnul. 2019.Pola Penerapan Pendidikan 

Karakter Disiplin Religius di SMA BAKTI Ponorogo. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr.Harjali, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Pola, Disiplin, Religius, pendidikan 

karakter 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) dikatakan bahwa fungsi pendidikan yaitu untuk 

mengembangkan 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. Maka dari 

itu sekolah dan keluarga berperan penting dalam 

menanamkan nilai karakter pada anak melalui penerapan 

yang tepat. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 

implementasi model pendidikan karakter disiplin dan 

religius di SMA BAKTI Ponorogo, (2) Mengetahui 

permasalahan penerapan model karakter disiplin dan religius 
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yang terdapat di SMA BAKTI Ponorogo, (3) Mengetahui 

implikasi pelaksanaan pendidikan karakter di SMA BAKTI 

Ponorogo 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Pengumpulan data ini diambil dengan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisis data yang digunakan teknik analisis dalam 

penelitian ini adalah yang diberikan oleh Miles dan 

Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data dan 

kesimpulan. 

 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa (1) 

implementasi model pendidikan karakter  disiplin dan 

religius melalui pembiasaan, hukuman dan pnladanaan yang 

dilakukan olh semua warga sekolah. (2) permasalahan yang 

dihadapi oleh pihak sekolah rata-rata adalah masalah yang 

timbul dari siswa itu sendiri yang dikarenakan latar 

belakang mereka yng broken home sehingga kurang 

mendapatkan pengajaran tntang pentingnya nilai karakter 

dari lingkungan sekitar maupun keluarga. (3) implikasi 

pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri adalah adanya 

perubahan perilaku anak yang lebih baik, yaitu adanya 

kesadaran dari dalam diri sendiri untuk melakukan sholat, 

kesadaran untuk jujur dan mengakui kesalahan tanpa harus 

ditanya terlebih dahulu jika melanggar tata tertib sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu persoalan pendidikan yang sedang 

dihadapi bangsa adalah persoalan pendidikan karakter, 

baik pada setiap jenjang satuan pendidikan. Pada saat 

ini banyak ditemukan masalah tentang rendahnya 

karakter pada diri peserta didik. Pada masa ini  banyak 

ditemukan tentang kasus tawuran antar pelajar, 

kekerasan dalam lingkungan sekolah, bullying dan lain 

sebagainya.  

Dikutip dari Kompas.com bahwa Komesioner 

KPAI bidang pendidikan Retno Listianti 

mengungkapkan bahwa dalam tri semester pertama 

tahun 2018 pengaduan yang masuk ke KPAI meliputi: 

kasus kekerasan fisik (72%), kekerasan psikis (9%), 

kekerasan finansial (4%) dan kekerasan seksual (2%).
1
 

Misalnya kasus di SMA 90 Jakarta, kekerasan 

dilakukan oleh kakak kelas yang memaksa siswa klas 1 

untuk buka baju, push up, lari dan ditampar yang 

membuat korban sampai dirawat di rumah sakit.
2
  

Pendidikan karakter merupakan hal paling 

penting dalam dunia pendidikan, hal tersebut bertujuan 

untuk menciptakan generasi yang berkarakter baik 

sesuai dengan norma dan supaya dapat bersosial dengan 

                                                     
1Moh Nadlir, “Awal 2018 Laporan ke KPAI Didominasi Kasus 

Kekerasan Guru ke Siswa,” dalam Kompas, 02 Mei 2018. 
2Detiknews. “5 Kasus Bullying SMA di Jakarta”. 31 Juli 2012.  
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baik. Hal tersebut dituangkan dalam UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 

3 UU tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 

bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
3
 

Pendidikan karakter juga tertuang dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Yang mana 

tujuan dari Pendidikan Agam Islam (PAI) adalah untuk 

meningkatkan akhlak mulia serta nilai-nilai spiritual diri 

anak.  Dalam UU Nomor 22 tahun 2006 yang memuat 

kurikulum pendidikan agama (termasuk Pendidikan 

Agama Islam) tujuan pembelajarannya adalah untuk 

menghasilkan manusia yang selalu berupaya 

menyempurnakan iman, takwa dan akhlak, serta aktif 

membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, 

khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang 

bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh 

dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan 

yang muncul dalam masyarakat baik dalam lingkup 

local, nasional, regional maupun global.
4
 Secara teoritik 

sebenarnya pendidikan karakter telah ada sejak Islam 

diturunkan di muka bumi seiring dengan diutusnya nabi 

Muhammad SAW memperbaiki atau menyempurnakan 

akhlak (karakter) manusia.  

                                                     
3UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional (Jakarta: Sinar Grafika,2003). 
4 Permendiknas No 22 Tahun 2006, 2.  
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Sekolah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang dipercaya masyarakat dan negara 

untuk menyiapkan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Sebuah 

sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik, 

sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi.
5
 

Dalam lingkungan sekolah inilah seluruh anggota 

sekolah saling bahu membahu dalam mewujudkan 

pendidikan karakter yang baik pada diri pserta didik 

sehingga peserta didik akan merasa bahwa pendidikan 

karakter ini bukan hanya demi kepentingan nilai saja 

tetapi juga kepentingan dirinya sendiri dalam kehidupan 

bersosial. 

Pengembangan pendidikan karakter di 

lingkungan sekolah pada dasarnya adalah 

mengusahakan agar peserta didik mengenal dan 

menerima nilai-nilai karakter sebagai milik mereka dan 

bertanggungjawab atas keputusan yang diambilnya 

melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, 

menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan 

suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan 

prinsip tersebut, peserta didik belajar melalui proses 

berfikir, bersikap, dan berbuat. Ketiga proses dalam 

pendidikan karakter ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

melakukan kegiatan social dan mendorong peserta didik 

                                                     
5
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala SekolahTinjauan 

Teoritik dan Permasalahannya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 3. 
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untuk melihat diri sendiri tidak hanya sebagai makhluk 

individu tetapi juga makhluk social.
6
 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat erat 

kaitannya dengan pendidikan karakter yangmana tujuan 

dari Pendidikan Islam adalah berusaha untuk 

membentuk kesalehan pribadi dan sekaligus kesalehan 

sosial sehingga pendidikan agama diharapkan agar tidak 

sampai: menumbuhkan semangat fanatisme, 

menumbuhkan sikap intoleran, serta memperlemah 

kerukunan hidup beragama.
7
 

Peserta didik merupakan generasi yang akan 

menentukan nasib bangsa kita di kemudian hari. 

Karakter peserta didik yang terbentuk sejak sekarang 

akan sangat menentukan karakter bangsa ini di 

kemudian hari. Karakter peserta didik akan terbentuk 

dengan baik ketika dalam proses tumbuh kembang 

mereka mendapatkan cukup pengetahuan tentang 

pndidikan karakter serta mendapatkan cukup ruang 

untuk mengekspresikan diri secara luas. 

William Bennet mengungkapkan bahwa skolah 

memiliki peran yang sangat urgen dalam pendidikan 

karakter seorang pserta didik. Apalagi peserta didik 

yang tidak mendapatkan pendidikan karakter sama 

sekali dari lingkungan serta keluarga mereka.
8
 Untuk itu 

                                                     
6 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), 29. 
7 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2008), 76. 
8 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun 

Karakter Bangsa Berperadaban (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2012), 53. 
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Pendidikan karakter dalam pelaksanaanya harus 

menggunakan pola yang jelas dan terarah sehingga 

dapat diterima oleh peserta didik. 

Ujian paling berat bagi sebuah program 

pendidikan nilai adalah apakah program tersebut bisa 

mengubah situasi buruk di sekelilingnya atau tidak.
9
 

Dalam implementasinya pendidikan karakter 

memerlukan pembiasaan untuk berlaku jujur, ksatria, 

malu berbuat curang, dan lain-lain. Karakter tidak bisa 

terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius 

dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan 

yang ideal. Agar bisa efektif pendidikan karakter 

sebaiknya dikembangkan melalui pendekatan yang 

terpadu dan menyeluruh.
10

 

Tidak berbeda jauh dengan permasalahan di 

atas, di SMA BAKTI Ponorogo juga masih ditemukan 

beberapa rendahnya karakter, Diantaranya adalah: sikap 

yang kurang sopan terhadap guru, terlambat datang ke 

sekolah, serta tidak masuk sekolah selama berhari-hari 

tanpa memberikan surat izin kepada sekolah maupun 

malas mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. 

Meskipun demikian di sekolah ini didapati siswa yang 

kebanyakan berada pada kelas XI dan XII yang telah 

menaati peraturan serta meningkatnya karakter disiplin 

dan religius dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut 

                                                     
9 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter: Paduan Lengkap 

Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik (Bandung: Nusa Media, 2014), 
39. 

10 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, 107. 
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dapat terjadi karena pola pendidikan karakter yang 

diterapkan oleh pihak sekolah itu sendiri. Pola dapat 

diartikan sebagai bentuk atau model yang dipakai untuk 

membuat atau menghasilkan sesuatu.
11

 Sedangkan 

karakter adalah tabiat, tingkah laku, budi pekerti serta 

perangai, yang hal tersebut bukan merupakan anugerah, 

melainkan dibangun sdikit demi sedikit, dengan pikiran, 

perkataan, perbuatan, kebiasaan, keberanian usaha 

keras, dan bahkan dibentuk dari kesulitan hidup.
12

  

Dalam konteks ini pola pendidikan karakter 

berarti bentuk atau model yang digunakan sekolah 

dalam menghasilkan karakter yang baik dan 

bermartabat dalam diri siswa. Dalam hal ini sekolah 

menerapkan pendidikan karakter dalam bentuk 

pembiasaan, hukuman, maupun teladan yang diberikan 

oleh guru maupun kepala sekolah kepada siswa. 

Berdasarkan penaksiran latar belakang masalah 

di atas maka penulis akan mengadakan penelitian 

tentang “Pola Penerapan Pendidikan Karakter Disiplin 

Religius di SMA BAKTI Ponorogo” 

 

B. Fokus Penelitian  

Penelitian ini akan difokuskan pada pola 

pendidikan karakter disiplin dan religius yang dilakukan 

oleh sekolah guna membentuk karakter anak didik. 

 

                                                     
11 https://id.m.wikipedia.org 
12 Harjali, Pendidikan Karakter (Sebuah Usaha Penanaman 

Kebaikan), Cendekia. 
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C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana model implementasi pendidikan karakter 

disiplin religius di SMA BAKTI Ponorogo? 

2. Apa saja permasalahan model penerapan karakter 

disiplin religius yang terdapat di SMA BAKTI 

Ponorogo? 

3. Bagaimana implikasi pelaksanaan model pendidikan 

karakter di SMA BAKTI Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui implementasi model pendidikan 

karakter disiplin religius di SMA BAKTI Ponorogo 

2. Mengetahui permasalahan penerapan model karakter 

disiplin religius yang terdapat di SMA BAKTI 

Ponorogo 

3. Mengetahui implikasi pelaksanaan pendidikan 

karakter di SMA BAKTI Ponorogo 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan harapan 

dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang pola 

penerapan pendidikan karakter yang ada di SMA 

BAKTI Ponorogo serta dapat menambah khasanah 

ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang 

perkembangan karakter siswa bagi kalangan 

akademisi maupun masyarakat umum. 
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2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi positif dalam membntuk 

karakter pada diri siswa. Menciptakan calon-calon 

penerus bangsa yang mmiliki kepribadian yang terpuji 

tanpa celayang sangat dibutuhkan oleh bangsa 

Indonesia. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan laporan skripsi dibagi 

menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian 

inti dan bagian akhir.Untuk memudahkan dalam 

penulisan maka pembahasan dalam laporan penelitian 

ini penulis mengelompokkan menjadi V bab, yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan. 

BAB I:  Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai 

gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi 

keseluruhan skripsi, meliputi latar belakang masalah 

yang memaparkan tentang kegelisahan peneliti. Fokus 

penelitian sebagai batasan masalah yang akan diteliti. 

Rumusan masalah berupa pertanyaan yang akan 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan 

penelitian merupakan tujuan dari perpecahan masalah. 

Manfaat penelitian, dengan penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat untuk penulis dan pembaca. 

Terakhir sistematika pembahasan yang memaparkan 

gambaran dari seluruh isi skripsi ini.  

BAB II : Kajian teori, yakni untuk 

mengetahui kerangka acuan teori yang digunakan 
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sebagai landasan dalam melakukan penelitian yaitu 

tentang pola pendidikan karakter yang meliputi: 

pengertian pendidikan karakter, nilai-nilai karakter serta 

urgensi pendidikan karakter di sekolah. 

BAB III : Metode penelitian, berisi tentang 

pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitiannya adalah studi kasus. Kehadiran peneliti 

adalah sebagai pengamat dan bertindak sebagai 

partisipan. Lokasi penelitian di SMA BAKTI Ponorogo. 

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut 

diperoleh. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data menggunakan teori 

Miles Huberman dan Spradley. Pengecekan keabsahan 

temuan terdiri dari pengamatan yang tekun, triangulasi. 

Dan yang terakhir adalah tahapan-tahapan penelitian.   

BAB IV : Deskripsi data, dalam BAB ini berisi 

tentang paparan data, yang berisi hasil penelitian di 

lapangan yang terdiri atas gambaran umum lokasi 

penelitian: sejarah berdirinya SMA BAKTI Ponorogo, 

letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi, 

jumlah siswa-siswi, guru dan jumlah kelas, serta profil 

kepala sekolah SMA BAKTI Ponorogo. Sedangkan 

deskripsi data khusus mengenai: pola pendidikan 

karakter dan faktor-faktor penghubung dan penghambat 

penerapan pola pendidikan karakter di SMA BAKTI 

Ponorogo. 
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BAB V : Analisis, adalah temuan penelitian 

yang memaparkan hasil analisis peneliti. Analisis 

dilakukan dengan cara membaca data penelitian dengan 

menggunakan teori-teori yang dipaparkan di BAB II. 

Pembacaan tersebut menghasilkan temuan penelitian 

tentang bagaimana pola pendidikan karakter dan faktor-

faktor penghubung dan penghambat penerapan pola 

pendidikan karakter di SMA BAKTI Ponorogo. 

BAB VI : Penutup, BAB ini merupakan BAB 

terakhir dari skripsi yang penulis susun, di dalamnya 

menguraikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari 

pokok permasalahan dan saran-saran yang terkait 

dengan hasil penelitian. BAB ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil intisari 

hasil penelitian.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Pertama, penlitian dengan judul “Penerapan 

Pendidikan Karakter di Pondok Pesanten Al-

Muawwanah Kecamatan Pajaresuk Pringsewu” oleh 

Mutawalia, Jurusan Pendidikan Agama Islam. 

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan 

(Field Research) dengan metode penelitian kualitatif. 

Dengan menggunakan alat pengumpul data 

menggunakan metode interview, observasi, sera 

dokumentasi untuk memperoleh data yang kemudian 

diolah dan dianalisis sehingga diproleh satu ksimpulan. 

Penelitian ini membahas tentang rendahnya 

pendidikan karakter dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana penerapan pendidikan karakter di pondok 

pesantren. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan peneliti lakukan yaitu terletak pada jenis 

penelitiannya serta sama-sama membaas tentang 

pendidikan karakter di dalamnya. Perbedaannya terletak 

pada tujuan penelitiannya, jika penelitian ini berfokus 

pada peran pendidikan karakter sedangkan penelitian 

yang akan peneliti laksanakan berfokus pada pola 

pendidikan karakter yang ada di sekolah. 
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Kedua, penelitian dngan judul “Konsep 

Pendidikan Karakter Dalam Pendidikan Agama Islam 

Ala Surau di Minangkabau”. Penelitian ini dilakukan 

oleh Ela Barti, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2015. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research). Latar belakang dari penlitian ini 

adalah karena dekadensi moral yang yang terjadi di 

Indonesia itu sendiri. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pendidikan dan lingkungan merupakan factor ekstern 

yang dapat membentuk karakter manusia. Pendidikan 

ala surau memenuhi criteria pendidikan karakter. 

Persamaan penelitian ini terletak pada latar 

belakang dan  pembahasan pendidikan karakternya saja. 

Selebihnya penelitian yang akan peneliti lakukan 

dengan penelitian Ela Barti ini berbeda. Baik pada judul 

penelitian, lokasi penelitian, tujuan pnlitian, jenis 

penelitian maupun metode penelitian. 

Ketiga, penelitian dengan judul ”Upaya 

Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

Negeri Sosrowijayan” penelitian tersebut dilakukan 

oleh Lukman Hakim Alfajar, jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD), Universitas Negeri Yogyakarta, 

2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik 

pemeriksaan keabsahan data menggunakan model 

triangulasi metode dan sumber.  



28 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya 

pengembangan pendidikan karakter dan bentuk 

dukungan yang diberikan komponen skolah dalam 

upaya pengembangan pendidikan karakter di SD Negeri 

Sosrowijayan Yogyakarta. 

Persamaan penelitian ini terletak pada topic 

permasalahannya, yakni pendidikan karakter, metode 

penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian 

kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada 

tujuan penlitian, lokasi penelitian dan judul penlitian, 

jika penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim 

Alfajar ini bertujuan utuk mengetahui upaya yang 

dilakukan oleh sekolah dalam upaya pengembangan 

pndidikan karakter, sedangkan penelitian yang akan 

diteliti bertujuan untuk mengetahui pola pendidikan 

karakter yang ada di SMA BAKTI Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan karakter merupakan hal paling 

penting daam dunia pendidikan, hal tersebut bertujuan 

untuk menciptakan generasi yang berkarakter baik 

sesuai dengan norma dan supaya dapat bersosial dengan 

baik. Hal tersebut dituangkan dalam UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 

3 UU tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
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membentuk karakter serta peradaban bangsa yang 

bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
13

 

Dalam UU Nomor 22 tahun 2006 yang memuat 

kurikulum pendidikan agama (termasuk Pendidikan 

Agama Islam) tujuan pembelajarannya adalah untuk 

menghasilkan manusia yang selalu berupaya 

menyempurnakan iman, takwa dan akhlak, serta aktif 

membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, 

khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang 

bermartabat. Manusia seperti itu diharapkan tangguh 

dalam menghadapi tantangan, hambatan, dan perubahan 

yang muncul dalam masyarakat baik dalam lingkup 

local, nasional, regional maupun global.
14

 

Moh. Haitimi menyatakan bahwa Pendidikan 

mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup 

perbuatan maupun usaha dari generasi tua untuk 

mengalihkan nilai-nilai serta melimpahkan 

pengetahuan, pengalaman, kecakapan maupun 

keterampilan kepada generasi selanjutnya sebagai usaha 

untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi 

hidup mereka, baik jasmani maupun rohani.
15

 Dengan 

demikian maka pendidikan berfungsi untuk 

menumbuhkan kepribadian generasi muda menjadi 

manusia yang mampu bersosial dengan masyarakat 

                                                     
13UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional (Jakarta: Sinar Grafika,2003). 
14 Permendiknas No 22 Tahun 2006, 2.  
15 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), 26. 
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maupun memenuhi fungsi hidup mereka pada masa 

yang akan datang. 

Pendidikan menurut Ibnu Sina harus bertujuan 

untuk mengarakan pada pengembangan sluruh potensi 

yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang 

sempurna. Yaitu pngembangan fisik. Intlektual, dan 

budi pekerti.
16

 

Berbeda dengan Moh.Haitimi, Ahmad Marimba 

merumuskan pendidikan sebagai sebagai bimbingan 

atau didikan secara sadar oleh pendidik  terhadap 

perkembangan anak didik, baik jasmani maupun ruhani, 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama.
17

 

Pengertian ini sangat sederhana, menurut pengertian ini 

pendidikan hanya terbatas pada pengembangan pribadi 

anak didik (Peserta didik) oleh pendidik. 

Dalam masyarakat Indonesia istilah pendidikan 

itu sendiri memiliki pengertian yang cukup luas. Yaitu 

pendidikan, pengajaran, bimbingan dan lain sebagainya. 

Menurut Muhaimin pendidikan lebih luas cakupannya 

yaitu sebagai aktifitas dan fenomena. Pendidikan 

sebagai aktifitas yaitu upaya untk membantu ssorang 

atau sekelompok orang dalam mengembangkan 

pandangan, sikap dan keterampilan hidup. Sedangkan 

pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa 

prjumpaan dua orang atau lebih yang dampaknya ialah 

suatu perkembangan pandangan, sikap ataupun 

                                                     
16Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran 

Tokoh Pendidikan Islam (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2013),77. 
17 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, 26. 
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keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa 

pihak.
18

 

Ki Hajar Dewantara seperti dikutip Abu Ahmadi 

mendefinisikan pendidikan sebagai tuntutan segala 

kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka kelak 

menjadi manusia dan anggotamasyarakat yang dapat 

mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-

tingginya.
19

 Pendidikan bukan hanya perihal ilmu 

teoritis maupun matematis yang disampaikan dalam 

sekolah tetapai pendidikan juga bertujuan agar anak 

ddidik mampu menjadi manusia yang sesungguhnya 

yang mampu berguna bagi dirinya sendiri maupun 

masyarakat. 

Dari definisi pendidikan yang telah disampakan 

diatas maka terdapat dua pengertian yang berbeda 

tentang pendidikan, yakni definisi pendidikan secara 

luas dan definisi pendidikan secara sempit. Definisi 

pendidikan secara luas mencakup pendidikan yang 

berlaku bagi semua orang sedangkan definisi 

pendidikan secara sempit yaitu mengkhususkan 

pendidika hanya untuk anak maupun lembaga dalam 

menghantarkan mereka menuju kedewasaan. Namun, 

dari berbagai perbedaan tersebut ada kesamaan tujuan 

yakni untuk mencapai kebahagiaan dan nilai yang 

tinggi. 

                                                     
18Muhaimin, et.al, Paradigma Pendidikan Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2008), 37. 
19 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, 26. 



32 

 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan adalah seluruh aktifitas atau upaya secara 

sadar yang dilakukan oleh pendidik maupun peserta 

didik terhadap semua aspek kerpribadan dan 

tanggungjawab yang berjalan terus menerus yang 

bertujuan utuk mencapai kebahagiaan  dan nilai yang 

tinggi (Insaniyah maupun Ilahiyah). 

 

2. Pengertian karakter 

Karakter menurut filosof kontemporer Michael 

Novak seperti dikutip Thomas Lickona, adalah 

perpaduan harmonis seluruh budi pekerti yang terdapat 

dalam ajaran-ajaran agama, kisah-kisah sastra, cerita-

cerita orang bijak, dan orang-orang berilmu sejak jaman 

dahulu sehingga sekarang.Menurut Novak tidak 

seorangpun yang memiliki semua jenis budi pekerti, 

semua orang pasti memiliki kekurangan.
20

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhak, atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain.
21

 

Seseorang yag berkarakter baik adalah orang yang 

berakhlak baik, memiliki budi pekerti yang baik serta 

jiwa sifat yang terpuji. 

Imam Ghazali menganggap bahwa karakter 

lebih deksat dengan akhlaq, yaitu spontinitas manusia 

                                                     
20 Thomas, Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik 

Siswa Menjadi Pintar dan Baik, 72. 
21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 623. 
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dalam bersikap atau melakukan perbuatan yang telah 

menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul 

tidak perlu dipikirkan lagi.
22

 

Menurut Pupuh Fathurrahman karakter identik 

dengan akhlak, sehingga karakter merupakan nilai-nilai 

perilaku manusia yang universal yang meliputi seluruh 

aktifitas manusia, baik hubungan antara manusia 

dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dengan 

sesama manusia maupun dengan lingkungannya yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, 

tata karma, budaya dan adat istiadat.
23

 

Karakter seseorang akan terbentuk karea 

kebiasaan yang dilakukan, sikap yang diambil dalam 

menanggapi keadaan maupun kata-kata yang ia ucapkan 

kepada orang lain. Karakter ini pada akhirnya akan 

menjadi sesuatu yang menempel pada diri seseorang 

seiring dengan berjalannya waktu orang yang 

bersangkutan tidak menyadari karakternya. Bahkan 

orang lain akan lebih mudah untuk menilai karakter 

seseorang dibanding dengan diri sendiri. 

Simon Philip berpendapat bahwa karakter 

adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu 

system, yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku 

yang ditampikan. Sedangkan Doni Kusuma memahami 

                                                     
22 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan 

Implementasinya (Bandung: Alfabeta, 2014), 3. 
23 Pupuh Fathurrohman, Dkk Pengembangan Pendidikan 

Karakter (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 18. 
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bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian 

dianggap sebagai ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau 

sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari 

bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. 

Misalnya keluarga pada masa kecil, juga bawaan sejak 

lahir.
24

 

 

3. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan penanaman 

nilai-nilai moral (karakter) kepada peserta didik agar 

mereka meraka kelak bisa mencapai keselamatan serta 

kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata karma, budaya dan adat 

istiadat yang berlaku. 

Pendidikan Agama Islam (PAI) sangat erat 

kaitannya dengan Pendidikan Karakter, hal tersebut 

disampaikan oleh Muhaimin bahwa Pendidikan Agama 

Islam (PAI) pada jenjang pendidikan menengah 

kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa yaitu, 

siswa berbudi pekerti luhur/ berakhlak mulia dengan 

indikator-indikator: (1) siswa memahami norma-norma/ 

tata aturan budi pekerti/ akhlak mulia; (2) siswa 

bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma/ 

tata aturan budi pekerti/ akhlak mulia.
25

  

                                                     
24 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoritik dan 

Praktik (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 160 
25 Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, 82. 
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Menurut Zubaedi pendidikan karakter adalah 

pendidikan budi pekerti plus, yang intinya merupakan 

program pengajaran yang bertujuan mengembangkan 

watak dan tabiat peserta didik dengan cara menghayati 

nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan 

moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat 

dipercaya, disiplin, dan kerjasama yang menekankan 

ranah afektif (perasaan/sikap) tanpa meninggalkan 

ranah kognitif (berpikir rasional), dan ranah skill 

(keterampilan, terampil mengolah data, mengemukakan 

pendapat, dan kerjasama).
26

 

Pendidikan karakter dalam Pendidikan Agama 

Islam (PAI) menjadi sasaran yang paling utama. Dalam 

pendidikan Agama Islam mereka sering menyebut 

karakter sebagai akhlak, yangmana akhlak dianggap 

sebagai dasar bagi keseimbangan kehidupan manusia. 
Bentuk-bentuk pendidikan karakter dapat 

ditemukan dalam al-Qur‟an sebagai pedoman hidup 

umat Islam sepanjang zaman yang mengatur semua 

aspek kehidupan, yaitu dalam surat Al-mu‟minun ayat 

1-11: 

             

                    

                   

                                                     
26 Syamsul Kurniawan.., 30-31.  
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Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang 

yang beriman (1), (yaitu) orang-orang yang 

khusyu' dalam sembahyangnya (2), Dan 

orang-orang yang menjauhkan diri dari 

(perbuatan dan perkataan) yang tiada 

berguna (3), Dan orang-orang yang 

menunaikan zakat(4), Dan orang-orang yang 

menjaga kemaluannya (5), Kecuali terhadap 

isteri-isteri mereka atau budak yang mereka 

miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam 

hal ini tiada terceIa.(6), Barangsiapa 

mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah 

orang-orang yang melampaui batas (7), Dan 

orang-orang yang memelihara amanat-

amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (8), 

Dan orang-orang yang memelihara 
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sembahyangnya(9), Mereka Itulah orang-

orang yang akan mewarisi (10), (yakni) yang 

akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal 

di dalamnya.(11)” 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak 

mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorentasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh 

iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha esa 

berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter berfungsi 

untuk: 

1. Mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, 

berpikiran baik, dan berperilaku baik. 

2. Memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang 

multikultur. 

3. Meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif 

dalam pergaulan dunia.
27

 

Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai 

media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, 

masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah,dunia 

usaha, dan media massa. 

 

4. Nilai-Nilai Karakter 

Ada delapan belas nilai yang disarankan untuk 

pendidikan karakter pada diri anak. Diantaranya 

adalah:
28

 

                                                     
27   https://afidburhanuddin.wordpress.com 
28 Syamsul Kurniawan.., 41. 



38 

 

 

a. Religius 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup 

rukun dengan pemeluk agama lain. 

Karakter menurut Soemarno Soedarsono, 

merupakan nilai-nilai yang terpatri dalam diri seseorang 

melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, 

pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, dipadukan 

dengan nilai-nilai dalam diri manusia menjadi semacam 

nilai intrinsik yang terwujud dalam sistem daya juang 

melandasi pemikiran, sikap dan perilaku.
29

  

Religius bisa diartikan dengan agama. Menurut 

Cliffort Geertz agama bukan hanya masalah spirit, 

melainkan telah terjadi hubungan intens antara agama 

sebagai sumber nilai dan agama sebagai sumber 

kognitif. Pendapat lain menyatakan bahwa religius 

adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan 

Tuhan, ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan 

tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan 

pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau ajaran agamanya.
30

 

Karakter religius merupakan perilaku atau perbuatan 

manusia yang sesuai dengan nilai ketuhanan atau ajaran 

agamanya. 

                                                     
29 Soemarno Soedarsono, Membangun Kembali Jati Diri 

Bangsa, (Elex Media Komputindo,TT), 16. 
30 Muhammad Mustari, Nilai Karakter Refleksi Untuk 

Pendidikan (Depok: Rajagrafindo Persada,2017), 1. 
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Menurut Stark dan lock (1968), ada lima unsur 

yang dapat mengembangkan manusia menjadi religius. 

Yaitu, keyakinan agama, ibadat, pengetahuan agama, 

dan konsekuensi dari keempat unsur tersebut.
31

 Allah 

SWT berfirman dalam Al-Qur‟an Q.S Al-Lukman ayat 

17: 

 

                  

                      

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah 

(manusia) mengerjakan yang baik dan 

cegahlah (mereka) dari perbuatan yang 

mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 

menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu Termasuk hal-hal yang 

diwajibkan (oleh Allah).” (Q.S Al-

Lukam:10)
32

 

 

(Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus:2013) 

kewajiban seorang siswa adalah mengedepankan 

kesucian jiwa dari akhlak yang buruk dan sifat tercela, 

tidak sombong, mengurangi keterkaitannya dengan 

duniawi.
33

 

                                                     
31 Ibid.,3. 
32  Al-Qur’an 
33 Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran 

Tokoh Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 95. 
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b. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sbagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

c. Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang 

lain yang berbda dari dirinya. 

d. Disiplin 

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketetuan dan 

peraturan. Disiplin merujuk pada instruksi sistematis 

yang diberikan kepada murid. Untuk mendisiplinkan 

berarti menginstruksikan orang untuk mengikuti tatanan 

tertentu melalui aturan-aturan tertentu.
34

 

Menurut Soetjipto dan raflis Kosasi disiplin adalah 

suatu keadaan dimana  sikap, penampilan dan tingkah 

laku siswa yang sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah atau 

dimanapun ia berada.
35

  

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan 

melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang 

untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan 

yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap 

mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan 

tanpa pamrih. 

                                                     
34 Ibid., 35. 
35 Soetjipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1999), 166. 
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Dalam ajaran Islam banyak ayat Al Qur‟an dan Hadist 

yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada 

peraturan yang telah ditetapkan. 

Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa 

ayat 59: 

 

                 

               

                      

          

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 

di antara kamu. kemudian jika kamu 

berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) 

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q,S 

An-Nisa:59)
36

 

Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin 

akan tumbuh sifat yang teguh dalam memegang prinsip, 

tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur 

                                                     
36  Al-Qur’an 
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dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan 

agama dan jauh dari sifat putus asa. Perlu kita sadari 

bahwa betapa pentingnya disiplin dan betapa besar 

pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun 

kehidupan bernegara. 

Dilihat dari definisi beberapa tokoh diatas dapat 

disimpulkan bahwa disiplin adalah pokok dasar tiap 

individu. Kedisiplinan sangat penting bagi kehidupan, 

karena itulah kedisiplinan harus ditanamkan kedalam 

diri setiap individu mulai sejak dini. Jika kedisiplinan 

ditanamkan terus-menerus maka akan terjadi kebiasaan. 

Lembaga pendidikan khususnya pendidikan formal 

merupakan tempat yang sangat berpotensi dalam 

mengembangkan kedisiplinan individu. 

1. Tujuan dan fungsi disiplin 

Tujuan disiplin menurut Charles Schaefer ada 

dua macam yaitu: 

a) Tujuan jangka pendek, yaitu membuat anak-anak 

terlatih dan terkontrol dengan mengajarkan kepada 

mereka bentuk-bentuk tingkah laku yang pantas. 

b) Tujuan jangka panjang, mengembangkan 

pengendalian diri sendiri yaitu dalam diri anak itu 

sendiri tanpa pengaruh dan pengendalian dri dari 

luar.
37

 

2. Indikator disiplin 

                                                     
37 Charles Schaefer, Cara Mendidik Dan Mendsiplinkan Anak 

(Jakarta: Mitra Utama,1994), 3. 
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Untuk mengukur tingkat disiplin siswa maka 

perlu adanya indikator mengenai disiplin siswa. 

Menurut Moenir ada beberapa indikator dalam 

mengukur kedisiplinan siswa, yaitu: 

a) Disiplin waktu, meliputi: tepat waktu dalam 

belajar, datang dan pulang tepat waktu, tidak 

membolos saat pelajaran, menyelesaikan tugas 

sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 

b) Disiplin perbuatan, meliputi: patuh terhadap 

peraturan yang berlaku, tidak malas belajar, tidak 

menyuruh orang lain bekerja demi dirinya, tidak 

suka berbohong, tingkah laku menyenangkan (tidak 

membuat keributan,dll.
38

 

e. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar 

dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-

baiknya. 

 

f. Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang 

telah dimiliki. 

g. Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

h. Demokratis 

                                                     
38 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: 

Bumi Aksara,2010), 96. 
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Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. 

i. Rasa ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu 

yang dipelajarinya, dilihat, atau didengar. 

j. Semangat kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

mnempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya.  

k. Cinta tanah air 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

mnempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya 

l. Menghargai prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

mnghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. 

 

m. Bersahabat/komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang 

lain. 

n. Cinta damai 

Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran 

dirinya. 

o. Gemar membaca 
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Kebiasaan menydiakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi 

dirinya. 

p. Peduli lingkungan 

Sikap dan tindakan yang slalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang terjadi. 

q. Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

r. Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya yang seharusnnya dia lakukan 

terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan 

(alam,social, dan budaya), Negara, dan Tuhan YME. 

 

 

5. Pengertian Pola Pendidikan Karakter 

Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih 

abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk 

membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian 

dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan 

cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar 

yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu 
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itu dikatakan memamerkan pola. Deteksi pola dasar 

disebut pengenalan pola.
39

 

Pola pendidikan karakter berarti model yang 

digunakan oleh sekolah dalam menerapkan pendidikan 

karakter di sekolah. Penerapan model tersebut bertujuan 

untuk memaksimalkam perkembangan nilai karakter 

pada diri siswa. 

Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui 

beberapa pola atau model, diantaranya adalah: 

Keteladanan, Pembiasaan yang dilakukan secara 

Konsisten, Penguatan maupun pemberian sangsi dan 

punishment.
40

 

Keteladanan berasal dari kata dasar 

“teladan” yang berarti sesuatu atau perbuatan yang 

patut ditiru atau dicontoh.
41

 Dalam bahasa Arab 

diistilahkan dengan “uswatun hasanah” yang berarti 

cara hidup yang diridlai oleh Allah SWT. Sebagaimana 

yang dicontohkan Rasulullah SAW dan telah dilakukan 

pula oleh nabi Ibrahim dan para pengikutnya.
42

 

Jadi yang dimaksud dengan keteladanan dalam 

pengertiannya sebagai uswatun hasanah adalah suatu 

cara mendidik, membimbing dengan menggunakan 

contoh yang baik yang diridloi Allah SWT sebagaimana 

                                                     
39 Wikipedia 
40 Https://pndkarakter.wordpress.com/category/tujuan-dan-

fungsi-pendidikan-karakter 
41 W.J.S. Purwadarmintha, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1993),  1036. 
42 M. Sodiq, Kamus Istilah Agama, (Jakarta: CV. Sientarama, 

1988), 369. 
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yang tercermin dari prilaku Rasulullah dalam 

bermasyarakat dan bernegara. 

Anis Ibnatul M, dkk (2013: 1) mengatakan bahwa 

pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

berulang-ulang agar sesuatu tersebut dapat menjadi 

kebiasaan. Pembiasaan adalah segala sesuatu yang 

dilakukan secara berulang untuk membiasakan individu 

dalam bersikap, berperilaku, dan berpikir dengan benar. 

Dalam proses pembiasaan berintikan pengalaman, 

sedangkan yang dibiasakan adalah sesuatu yang 

diamalkan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembiasaan merupakan proses kegiatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang yang bertujuan untuk 

membuat individu menjadi terbiasa dalam bersikap, 

berperilaku dan berpikir sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Tujuan dari proses pembiasaan di 

sekolah untuk membentuk sikap dan perilaku siswa 

yang relatif menetap karena dilakukan secara berulang-

ulang baik di dalam proses pembelajaran maupun di 

luar proses pembelajaran. 

 

6. Urgensi Pendidikan Karakter di Sekolah 

Sekolah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang dipercaya masyarakat dan negara 

untuk menyiapkan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Sebuah 

sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik, 
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sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi.
43

 

Dalam lingkungan sekolah inilah seluruh anggota 

sekolah saling bahu membahu dalam mewujudkan 

pendidikan karakter yang baik pada diri pserta didik 

sehingga peserta didik akan merasa bahwa pendidikan 

karakter ini bukan hanya demi kepentingan nilai saja 

tetapi juga kepentingan dirinya sendiri dalam kehidupan 

bersosial. 

Pengembangan pendidikan karakter di lingkungan 

sekolah pada dasarnya adalah mengusahakan agar 

peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai 

karakter sebagai milik mereka dan bertanggungjawab 

atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan 

mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan 

pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai 

dengan keyakinan diri. Dengan prinsip tersebut, peserta 

didik belajar melalui proses berfikir, bersikap, dan 

berbuat. Ketiga proses dalam pendidikan karakter ini 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik dalam melakukan kegiatan social dan mendorong 

peserta didik untuk melihat diri sendiri tidak hanya 

sebagai makhluk individu tetapi juga makhluk social.
44

 

Pendidikan karakter telah menjadi perhatian 

berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi 

yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan 

                                                     
43

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala SekolahTinjauan 

Teoritik dan Permasalahannya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 3. 
44 Syamsul Kurniawan.., 29. 
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individu warga negara, tetapi juga untuk warga 

masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter 

dapat diarrtikan sebagai the deliberate us of all 

dimensions of school life tofoster optimal character 

devolepment (usaha kita secara sengaja dari seluruh 

dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk 

membantu pembentukan karakter secara optimal). 

Pendidikan karakter memerlukan metode khusus 

yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

Diantara metode pembelajaran yang sesuai adalah 

metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode 

pujian dan hukuman (reward and punishment).
45

 

Faktor lingkungan dalam konteks pendidikan 

karakter memiliki peran yang sangat peting karena 

perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari 

proses pendidikan karakter sangat ditentunkan oleh 

faktor lingkungan ini. Dengan kata lain pembentukan 

dan rekayasa lingkungan yang mencakup diantaranya 

lingkungan fisik dan budaya sekolah, manajemen 

sekolah, kurikulum, pendidik, dan metode mengajar. 

Pembentukan karakter melalui rekasyasa faktor 

lingkungan dapat dilakukan melalui strategi : 

1. Keteladanan 

2. Intervensi 

3. Pembiasaan yang dilakukan secara Konsisten 

4. Penguatan.
46
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46   Https://pndkarakter.wordpress.com/category/tujuan-dan-
fungsi-pendidikan-karakter 
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Dengan kata lain perkembangan dan 

pembentukan karakter memerlukan pengembangan 

keteladanan yang ditularkan, intervensi melalui 

proses pembelajaran, pelatihan, pembiasaan terus-

menerus dalam jangka panjang yang dilakukan secara 

konsisten dan penguatan serta harus dibarengi dengan 

nilai-nilai luhur. 

Agus Wibowo menceritakan bahwa di Negara-

negara maju seperti Amerika Serikat (AS) pendidikan 

karakter sangat ditekankan bagi masyarakatnya. 

Pemerintah juga beranggapan bahwa pendidikan 

berperan penting dalam pembentukan karakter 

seutuhnya. Itulah sebabnya mereka mempunyai 

kepentingan besar dalam bidang pendidikan, yaitu untuk 

mempersiapkan warga negaranya memiliki karakter yang 

kuat demi mencapai tujuan hidup berbangsa dan 

bernegara.
47

 

Selain Amerika, Negara maju lainnya seperti 

China dan Jepang juga menekankan pentingnya 

pendidikan karakter. Lalu bagaimana dengan 

Indonesia? Di Indonesia sendiri sebenarnya pendidikan 

karakter telah lama diimplemntasikan dalam plajaran di 

sekolah. Khususnya pendidikan agama dan pendidikan 

kewarganegaraan.  

Menurut Syamsul Kurniawan pendidikan karakter 

sebaiknya dikembangkan melalui pendekatan terpadu 

dan menyeluruh. Efektifitas pendidikan karakter tidak 

                                                     
47 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun 

Karakter Bangsa Berperadaban (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 53. 
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selalu harus dengan menambah program sendiri, tetapi 

bisa melalui transformasi budaya dan kehidupan 

social.
48

 Melalui pendidikan karakter diharapkan 

peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya dan dapat menerapkan 

nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. 

Hukuman (punishment) adalah sebuah cara untuk 

mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan 

tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, 

hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang 

tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang 

bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak 

memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah 

tingkah laku yang diharapkan. 

Secara umum hukuman 

dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk 

kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman 

mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. 

Ada tiga fungsi penting dari hukuman yang 

berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang 

diharapkan: 

a. Membatasi perilaku. Hukuman menghalangi 

terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak 

diharapkan. 

b. Bersifat mendidik. 

c. Memperkuat motivasi untuk menghindarkan diri dari 

tingkah laku yang tidak diharapkan
49
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49 Wikipedia Bahasa Indonesia 
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7. Karakter Disiplin Religius 

Karakter disiplin religius berasal dari dua 

karakter yang telah disebutkan diatas, yakni karaktert 

disiplin dan religius. Karakter disiplin meliputi 

disiplin ibadah, waktu dan peraturan. Sedangkan 

religius sendiri dapat diartikan karakter yang taat 

beribadah. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Moenir dalam 

bukunya disiplin waktu ialah tepat waktu dalam 

belajar, datang dan pulang tepat waktu, tidak 

membolos saat pelajaran, menyelesaikan tugas sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan. Sedangkan disiplin 

pebuatan yaitu meliputi: patuh terhadap peraturan 

yang berlaku, tidak malas belajar, tidak menyuruh 

orang lain bekerja demi dirinya, tidak suka berbohong, 

tingkah laku menyenangkan (tidak membuat 

keributan,dll).
50

  

 Karakter disiplin religius merupakan karakter 

yang penting sekali dimiliki oleh siswa karena tanpa 

karakter tersebut siswa akan berperilaku menyimpang 

dan tidak sesuai dengan karakter yang ditanamkan 

oleh sekolah. 

 

  

                                                     
50 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: 

Bumi Aksara,2010), 96. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. 

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan 

Peneliti adalah Studi Kasus yaitu uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi (kumunitas), 

suatu program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi 

kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin data 

mengenai subjek yang diteliti.
51

 

Jenis penelitian studi kasus ini digunakan karena 

peneliti dapat meneliti dan mengetahui langsung pola 

pendidikan karakter yang diterapkan di SMA BAKTI 

Ponorogo. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif selalu identik dengan peran 

serta dari peneliti itu sendiri. Dengan peran serta 

peneliti tersebut, peneliti diharapkan dapat mengetahui 

secara langsung aktifitas dan kegiatan yang sedang 

terjadi. 
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Pengamatan berperan serta pada dasarnya 

mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat 

mungkin pada hal yang sekecil-kecilnya. Pengamatan 

berperan serta merupakan penelitian yang bercirikan 

interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama 

antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, 

dan selama itu, data dalam bentuk catatan lapangan 

dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa 

gangguan.
52

 

Oleh karena itu, kehadiran peneliti dilapangan 

mutlak diperlukan sebagai partisipan penuh, pengamat 

partisipan atau pengamat penuh. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dipusatkan di SMA BAKTI 

Ponorogo. Peneliti tertarik meneliti di SMA BAKTI 

Ponorogo dikarenakan peneliti tertarik dengan pola 

pendidikan karakter yang diterapkan oleh pihak 

sekolah. Di sekolah ini banyak ditemukan siswa yang 

memiliki penyimpangan karakter terutama karakter 

disiplin dan religius. Namun demikian sekolah bisa 

mengatasi dengan penerapan pendidikan karakter 

tersebut sehingga dari waktu ke waktu karakter siswa 

akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. 
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4. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan 

seperti dokumen dan lain-lainnya. Dengan demikian 

sumber data dalam penelitian ini adalah: kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber utama lainnya adalah data 

tertulis, foto, dan sumber data tambahan lainnya.
53

 

 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling penting dalam penelitian, karna tujuan 

utama dari penlitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetaui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan.
54

 

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data 

secara umum ada empat macam, yakni observasi, 

wawancara, dokumentasi serta triangulasi atau 

gabungan.
55

 

a. Observasi 

Teknik observasi ialah teknik atau metode untuk 

menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 

sistematis mengenai tingkah laku mengenai tingkah 

laku dengan melihat atau mengamati individu atau 
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54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung:Alfabeta, 

2015), 308. 
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kelompok secara langsung. Teknik ini digunakan untuk 

melihat atau mengamati secara langsung keadaan 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang 

lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
56

 

Observasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dimana peneliti melihat dan 

mengamati secara visual sehingga validitas data sangat 

tergantung pada kemampuan observer dalam 

mempengaruhi hal-hal yang terjadi dilapangan.
57

 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

tentang pola pola pndidikan karakter di SMA BAKTI 

Ponorogo. Disini peneliti akan mengamati langsung dan 

berdasarkan wawancara langsung dengan kepala 

sekolah dan guru kelas. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat 

dalam catatan lapangan, sebab catatan lapangan 

merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Catatan lapangan merupakan alat yang sangat 

penting dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan 

adalah alat yang umum digunakan oleh pengamat dalam 

situasi pengamatan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak 

yaitu yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
58
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Dalam bentuknya yang paling sederhana 

wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang 

dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seorang 

mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan 

peneliti mencatat atau merekan jawaban-jawabannya 

tersebut.
59

 

Adapun jenis wawancara yang akan peneliti 

gunakan  pada penelitian kali ini yaitu menggunakan 

jenis wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah 

pertanyaan yang memiliki jawaban yang luas serta 

memberikan kebebasan kepada subjek untuk 

mengemukakan banyak informasi yang mendalam.
60

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan 

data dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, caritera, biografi, peraturan maupun 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

foto.
61
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6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, adalah proses mengatur urutan data 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, 

dan satu uraian dasar.
62

 Teknik analisis data pada kasus 

ini menggunakan analisis kualitatif mengikuti konsep 

yang diberikan miles dan huberman, yang mana mereka 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sampai tuntas, sehingga datanya sampai jenuh. 

Aktivitas dalam analisis meliputi: data reduction, data 

display, dan concelussion drawing/verification.
63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Data Reduksi ( Reduksi Data ) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang di 

maksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

membuat kategori dan pemusatan perhatian. Dengan 

demikian data yang telah direduksikan memberikan 
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gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

penelitian untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, proses ini berlangsung selama penelitian 

ini dilakukan dari awal sampai akhir penelitian.
64

 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data atau menyajikan data 

kedalam pola yang dilakukan dalam berupa teks naratif, 

bagan, grafik, metrik, dan jaringan. Dalam proses ini 

peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi 

kategori dan kelompok-kelompok. Kemudian 

melakukan display data secara sistematik agar lebih 

mudah dipahami interaksi antara bagian-bagiannya. 

Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan 

tema-tema inti.
65

 

c. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Langkah ketiga dalam teknik analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahapan 

pengumpulan data berikutnya tetapi apabila kesimpulan 

pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang atau belum pernah ada.
66

 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas 

data) dapat di adakan pengecekan dengan teknik yaitu 

pengamatan ketekunan dan triangulasi. 

a. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Ketekunan pengamatan dilaksanakan peneliti 

dengan cara: a) mengadakan pengamatan dengan teliti 

dan rinci tentang pola pendidikan karaktr di SMA 

BAKTI Ponorogo. b) menelaahnya secara rinci sampai 

pada suatu titik jenuh, sehingga pada pemeriksaan tahap 

awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang 

ditelaah sudah difahami dengan cara biasa. 

b. Triangulasi  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang klain 

diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu. Ada 4 macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, 

penyelidikan, dan teori.
67

 Dalam penelitian ini 

digunakan teknik triangulasi dengan sumber yang 
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artinya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh malalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. 

Hal ini dapat dicapai peneliti dengan jalan: a) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara, b) membandingkan apa yang 

dikatakan orang yang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi, c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakan sepanjang waktu, d) 

membandingkan keadaan-keadaan seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang 

berpendidikan, orang berada, orang pemerintahan, e) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi sesuatu 

dokumen yang berkaitan.
68

 

 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir yaitu 

tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-

tahapan tersebut adalah: 

a. Tahap Pralapangan  

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam tahapan ini, yang meliputi: Menyusun 

rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, 

mengurus perizinan penlitian, menjajaki dan menilai 

                                                     
68

Ibid., 331. 
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lokasi peneltian, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian.
69

 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan 

dibagi atas tiga bagian, yaitu a) memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, b) memasuki lapangan, 

dan c) berperan serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data 

Meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data 

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian    

  

                                                     
69 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian kualitatif, 84-

87. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMA BAKTI Ponorogo 

Tahun 1954 yayasan Batik Bakti mendirikan 

gedung yang merupakan cikal bakal SMA BAKTI 

sekarang ini. Pada saat itu tujuan didirikannya 

gedung ini belum konkrit, karena pada tahun 1957 

SMA negeri berdiri dan belum memiliki gedung 

sendiri, sedangkan gedung Koperasi Bakti belum 

dipergunakan, maka atas kesepakatan Bupati 

Ponorogo, bapak Dasuki meminta gedung tersebut 

digunakan untuk SMA Negeri Ponorogo, dengan 

kesepakatan bagi keluarga atau pegawai Batik Bakti 

yang anaknya ingin belajar di sekolah tersebut tidak 

dikenakan persyaratan apapun, namun ternyata 

banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di 

sekolah Ma‟arif dan Muhammadiyah. 

Tahun 1983 SMA Negeri pindah lokasi ke 

utara Universitas Muhammadiyah Ponnorogo, yang 

telah disediakan oleh Pemerintah. Melilhat gedung 

dalam keadaan kosong, maka dibuat kesepakatan 

oleh Yayasan  Pendidikan Bakti untuk mendirikan 

SMA BAKTI. SMA Bakti adalah sekolah swasta 

yang dikelola oleh Yayasan Bakti yang berdiri sejak 

ditandatanganinya Akta Notaris SS. Sinilingga, SH 

Nomor 37 Tanggal 19 April 1983 untuk batas waktu 

tidak ditentukan. Nama Bakti merupakan sebuah 



64 

 

 

akronim dari Batik Asli Kesenian Timur Indonesia. 

Pada tanggal 1 Juli 1983 dibuka pendaftaran 

pertama. Pada pendaftaran pertama ini SMA Bakti 

telah menerima murid yang ditempatkan menjadi 11 

kelas. 

Awal berdiri status sekolah tersebut masih 

terdaftar. Demi tertibnya administrasi dan seiring 

dengan perkembangan zaman maka status SMA 

Bakti mulai diperhatikan, hingga pada tahun 1998 

mendapat status Akreditasi dengan surat keputusan 

(SK) Nomor : 33/C.C7/kep/MIN/1998. status SMA 

Bakti Ponorogo adalah sama dengan SMA Negeri 

lainnya, serta mempunyai wewenang penuh untuk 

mengurusi rumah tangganya sendiri seperti 

pelaksanaan Ujian Negara di setiap akhir tahun. 

2. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah  :  SMA BAKTI 

PONOROGO  

Tingkat / Status Sekolah : Swasta 

Status Akreditasi : A 

N S S : 302051101007 

Alamat Sekolah : Jl. Batoro Katong 

No. 24 Ponorogo  

Kecamatan : Ponorogo  

Kabupaten : Ponorogo  

Waktu Belajar : Pagi 

Berdiri Sejak : 1983 

Ijin operasional terakhir tgl : 25 Maret 2015 
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Nama Kepala Sekolah : Ikhwanul Abrori, 

MA 

Alamat rumah : Jl. Menur     

Ponorogo 

Pendidikan : S-2 

Nama Yayasan : YAYASAN 

PENDIDIKAN 

BAKTI 

Alamat  : Jl. Batoro Katong 

No. 22 Ponorogo  

Akte Notaris : 37 

Nama Ketua / Pimpinan : H. MASKURI, SH, 

M.Pd. 

Alamat Ketua / Pimpinan : Jl. Biak 16 

Banyudono 

Ponorogo  

 

3. Visi dan Misi SMA BAKTI Ponorogo 

a) Visi  Satuan Pendidikan   

Unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, 

iman dan taqwa, mandiri, serta menjunjung tinggi 

budaya bangsa dan peduli lingkungan  

b) Indikator Visi Sekolah : 

1) Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien 

2) Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif 

3) Terwujudnya pendidikan yang berkarakter 

4) Terwujudnya pembelajaran yang mandiri 
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5) Terwujudnya warga belajar yang menjunjung tinggi 

budaya bangsa 

6) Terwujudnya pelestarian lingkungan sekolah, bebas 

pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan 

c) Misi Sekolah : 

1) Melaksanakan pembelajaran efektif dan efisien 

2) Melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan 

kemajuan jaman 

3) Meningkatkan pendalaman dan pengamalan agama 

dalam kehidupan sehari hari 

4) Mengadakan inovasi pembelajaran mandiri 

5) Menumbuhkan potensi warga sekolah secara optimal 

terhadap budaya bangsa 

6) Mewujudkan pelestarian lingkungan sekolah, bebas 

pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan 

 

4. Tujuan Sekolah 

Tujuan Pendidikan Nasional adalah 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 

pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri 

serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan.  

Sedangkan tujuan pendidikan menengah 

adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk 

http://belajarpsikologi.com/tujuan-pendidikan-nasional/
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hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Sehingga perlu dirumuskan tujuan SMA Bakti yaitu : 
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a. Menghasilkan kondisi sekolah dalam situasi 

belajar 

b. Menghasilkan pemetaan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, indikator dan aspek untuk 

semua kelas (X,XI,XII) pada semua mata 

pelajaran 

c. Menghasilkan pencapaian standar isi, meliputi: 

telah dibuat/disusun Kurikulum KTSP (Dokumen 

I), Silabus (Dokumen II), RPP (Dokumen III) , 

Media Pembelajaran dan Sistem Penilaian yang 

berkarakter dan berbudaya lingkungan. 

d. Menghasilkan Pelaksanaan pembelajaran yang 

menggunakan pendekatan , metode , dan teknik 

pembelajaran yang inovatif dan berbasis TIK. 

e. Menghasilkan lulusan yang mempunyai 

kemampuan tinggi dibidang TIK 

f. Menghasilkan lulusan yang berprestasi sesuai 

kebutuhan berbagai sektor pembangunan 

g. Managemen Berbasis Sekolah dan Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah terlaksana 

secara demokratis, akuntabilitas, dan terbuka 

h. Pendidik dan Tenaga pendidik yang profesional 

dibidangnya masing masing. 

i. Pencapaian standar pengelolaan sekolah, meliputi: 

pencapaian standar pengelolaan, pembelajaran, 
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kurikulum, sarana prasarana, SDM, kesiswaan 

dan administrasi  

j. Terjalinnya kerjasama dengan komite sekolah dan 

instansi lain baik pemerintah maupun swasta 

dalam bidang pendidikan, kesehatan, manajemen, 

dan lain lain 

k. Sarana dan prasarana pembelajaran dapat 

terpenuhi secara layak 

l. Peserta didik dan warga sekolah dapat 

menerapkan ajaran agama yang dianutnya secara 

baik yang tercermin dalam berbagai kegiatan 

keagamaan. 

m. Peserta didik dan warga sekolah yang memiliki 

karakter yang berbudi luhur. 

n. Peserta didik dan warga sekolah berperilaku 

sesuai norma agama dan masyarakat. 

o. Dapat mengembangkan bakat dan minat peserta 

didik melalui program ekstrakurikuler dan 

pengembangan diri. 

p. Menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa 

wirausaha dan dapat mengembangkannya 

q. Mengembangkan potensi daerah pada mata 

pelajaran muatan lokal  yaitu Bahasa Daerah 

(Bahasa Jawa) 

r. Mengadakan ekstrakurikuler yang dapat 

mengembangkan budaya daerah 
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s. Warga sekolah peduli terhadap kelestarian 

lingkungan hidup sekolah dan sekitarnya 

t. Lingkungan hidup sekolah yang bebas dari 

pencemaran sehingga menjadi lebih berkualitas; 

hijau, bersih, asri, indah, dan sehat. 

u. Warga sekolah yang sadar untuk mencegah 

terjadinya kerusakan lingkungan 

v. Melaksanakan sistem pembelajaran yang sesuai 

dengan kondisi masyarakat dan potensi 

lingkungan hidup daerahnya.  

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Model Implementasi Pendidikan Karakter 

Disiplin dan Religius di SMA BAKTI Ponorogo 

Pendidikan karakter merupakan hal paling 

penting dalam dunia pendidikan, hal tersebut 

bertujuan untuk menciptakan generasi yang 

berkarakter baik sesuai dengan norma dan supaya 

dapat bersosial dengan baik.  

Pendidikan karakter merupakan tujuan utama 

dari pendidikan. Sama halnya dengan sekolah yang 

lain, di SMA BAKTI juga telah menerapkan 

pendidikan karakter sejak sekolah ini beroperasi hal 

tersebut tertulis melalui tujuan sekolah yakni: 

Peserta didik dan warga sekolah dapat menerapkan 

ajaran agama yang dianutnya secara baik yang 

tercermin dalam berbagai kegiatan keagamaan, 

peserta didik dan warga sekolah yang memiliki 
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karakter yang berbudi luhur, peserta didik dan warga 

sekolah berperilaku sesuai norma agama dan 

masyarakat. 

Pendidikan karakter tidak bisa jika hanya 

melalui teori tetapi pendidikan karakter harus 

diterapkan dalam proses pembelajarannya. 

Penerapan atau implementasi pendidikan karakter 

tersebut dapat dilakukan melalui beberapa model 

yang dikira sesuai serta efektif dan efisien bagi 

siswa. Di SMA BAKTI Ponorogo model penerapan 

pendidikan karakter dilakukan dengan berbagai 

model. Seperti yang diungkapkan oleh Bpk. 

Ikhwanul Abrori, M.A selaku kepala sekolah SMA 

BAKTI Ponorogo sbagai berikut: 

“model penerapan pendidikan karakter 

sebenarnya tidak paten harus itu-itu saja mbak, 

maka dari itu sekolah menerapkan  

menerapkan banyak sekali model atau metode 

dalam penerapannya. Yaitu dengan cara 

mengajarkan, kemudian memberikan teladan, 

pembiasaan, dan memberikan sangsi kepada 

anak-anak yang memang perlu untuk diberikan 

tindakan yang tegas. Dengan diberlakukannya 

model yang seperti ini maka kami yakin anak 

didik kami akan menjadi seperti apa yang kami 

inginkan, yakni berkarakter baik terutama 

dalam tingkat disiplin dan religiusnya” 
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Hal tersebut sesuai dengan observasi yang 

peneliti lakukan bahwa dalam kesehariannya guru 

memberikan teladan, pembisaan dan juga sangsi 

kepada siswa. Hal tersebut dilakukan secara rutin 

dan berulang setiap hari. 

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh 

Bpk Ikhwanul Abrori (kepala sekolah SMA BAKTI 

Ponorogo) guru PAI yakni Bpk Abdul Saepul 

mengatakan: 

“implementasi atau penerapan 

pendidikan karakter harus sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan oleh siswa. Masing-masing 

anak memiliki kepribadian yang berbeda dan 

dari latar belakang yang berbeda juga dan 

tugas kita adalah meluruskan anak tersebut. 

Anak yang kurang pembiasaan dari lingkungan 

keluarga untuk berperilaku sesuai karakter 

yang baik maka di sekolah ini akan kami 

ajarkan pembiasaan supaya anak terbiasa untuk 

itu. Kemudian ada lagi pemberian hukuman, 

serta keteladanan dari staf, guru dan seluruh 

pihak yang ada di sekolah” 

 

Sejalan dengan metode yang diterapkan oleh 

pihak sekolah maka perlu adanya proses dalam 

pembentukan karakter anak. kepala sekolah SMA 

BAKTI menambahkan: 

“dalam penanaman pendidikan  karakter 

pihak sekolah telah melakukan berbagai cara, 
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untuk penanaman karakter religius pihak 

sekolah membiasakan anak untuk 

mengucapkan salam setiap masuk ruangan, 

melaksanakan sholat duha dan sholat duhur 

berjamaah serta berdoa setiap akan masuk 

kelas. Sementara untuk penerapan karakter 

disiplin sekolah menetapkan jam masuk lebih 

awal yakni jam 06.40 WIB jika ada anak yang 

telat pihak sekolah tidak akan segan untuk 

memberikan sangsi. Hal yang satu ini 

sebenarnya saling berkaitan antara penerapan 

karakter religius dan juga disiplin, anak yang 

telat masuk sekolah rata-rata mereka bangun 

siang, nha orang yang bangun siang maka 

mereka tidak melaksanakan sholat subuh kan 

mbak, maka ketika anak terlambat selain 

memberikan sangsi maka pihak sekolah akan 

menyuruh mereka untuk melaksanakan sholat 

subuh meskipun jamnya sebenarnya tidak 

tepat. Tetapi pihak sekolah ingin 

menumbuhkan kebiasaan bangun pagi dan 

melaksanakan ibadah pada diri anak didik 

kami. Kemudian jika ada anak yang mau ijin 

untuk meninggalkan sekolah dalam waktu 

yang lama maupun dalam waktu yang sebentar 

maka mereka harus meminta ijin kepada pihak 

yang berwenang” 
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Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang 

peneliti lakukan bahwa jika dalam hal kedisiplinan 

pihak sekolah menanamkan kepada siswa setiap hari. 

Jika ditemukan siswa yang masih melanggar 

kebijakan sekolah maka pada pagi hari siswa 

tersebut akan langsung disidang olh kepala sekolah 

dan kemudian mendapatkan sangsi.   

Dalam proses penerapan pendidikan karakter 

hal tersebut ada yang berada dari dalam sekolah 

maupun dalam kegiatan organisasi. Hal tersebut 

disampaikan oleh Bpk. Abdul Saepul yang 

mengatakan: 

“proses penerapan karakter di sekolah ini 

meliputi berbagai hal ya, diantaranya berdoa 

sebelum masuk kelas, sholah duha berjamaah, 

sholat dzuhur berjamaah, mengucapkan salam, 

masuk lebih awal, kalaupun siswa masih ada 

yang masuk telat maka pihak sekolah akan 

langsung memberikan sangsi baik itu berupa 

sangsi tertulis maupun sangsi yang tidak 

tertulis sesuai dengan kebijaksanaan kepala 

sekolah. Sementara dalam kegiatan ekstra 

kurikuler ada rohis yang dalam sholat dzuhur 

mereka akan dilatih untuk kultum didepan 

teman-teman serta organisasi pramuka yang 

akan memupuk siswa menjadi lebih disiplin” 

 

Selain model-model yang telah disampaikan 

diatas terkait dengan model penerapan pendidikan 
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karakter, siswa kelas XI IPA Sella Febrianti juga 

menambahkan: 

“kami jiwa anak-anak yang masih suka 

mendapat imbalan dari apa yang telah kami 

kerjakan, terlebih jika itu perbuatan baik. Pihak 

sekolah akan memberikan reward dan 

punishment kepada kami. Jika kami sering 

melakukan kesalahan maka kami akan sering 

juga dihukum dan saya pribadi jika dihukum 

didepan teman-teman akan malu sehingga 

sebisa mungkin kesalahan yang telah saya buat 

kemarin tidak saya lakukan kembali hari ini.” 

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas 

maka dapat kita ketahui bahwasannya model 

implementasi pendidikan karakter di SMA BAKTI 

Ponorogo bermacam-macam. Mulai dari kegiatan 

mengajarkan, pembiasaan, peneladanan serta 

hukuman (sangsi). Dalam proess penerapannya tidak 

dapat dipungkiri apabila memang masih ada yang 

melakukan secara terpaksa tetapi lambat laun apa 

yang ditanamkan oleh pihak sekolah akan menjadi 

sebuah kebiasaan jikalaupun kketika mereka telah 

lulus dari sekolah. Sebab pendidikan karakter tidak 

hanya digunakan dalam lingkungan sekolah saja 

tetapi juga lingkungan luar yeng mengharuskan 

mereka untuk bersosial. 

Karakter religius anak tidak hanya akan 

tumbuh di lingkungan sekolah saja sebab perilaku 

keagamaan anak berguna untuk mereka seumur 
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hidup, begitupun dengan disiplin jika mereka 

terbiasa untuk disiplin maka mereka akan bisa 

mengatur diri meraka sendiri dimanapun dan 

kapanpun. 

 

2. Permasalahan Model Penerapan Karakter Religius 

dan Disiplin 

Dalam penerapan sebuah kebijakan pastinya 

akan ada saja permasalahan yang muncul begitu juga 

dengan penerapan pendidikan karakter  di SMA 

BAKTI Ponorogo. Permasalahan yang timbul bisa 

berupa permasalahan internal maupun eksternal. 

Permasalahan internal yaitu masalah yang timbul 

dari dalam diri siswa sedangkan faktor eksternal 

adalah faktor yang timbul dari luar diri siswa. 

Menurut kepala sekolah SMA BAKTI 

Ponorogo ada beberapa permasalahan penerapan 

pendidikan karakter. Beliau menjelaskan bahwa: 

“permasalahan dalam menerapkan kebijakan 

ya selalu ada. Apalagi di SMA ini kan murid-

murid berasal dari latar belakang keluarga 

yang berbeda-beda. Banyak dari siswa yang 

berasal dari keluarga broken home sehingga 

untuk menanamkan nilai karakter religius dan 

disiplin agak susah sebab mereka hanya hidup 

dengan nenek dan tanpa kasih sayang orang 

tua ya meskipun mereka mempunyai nenek 

tetapi kasih sayang yang mereka dapat jelas 

berbeda” 



77 

 

 

 

Hal tersebut sesuai dengan observasi yang 

peneliti lakukan bahwasannya jika ditemukan 

siswayang melanggar tata tertib sekolah rata-rata 

mereka adalah anak yang memiliki masalah dengan 

kelurganya. 

Permasalahan atau hambatan merupakan 

sesuatu yang menjadi tantangan sekolah untuk 

menyelesaikannya. Sebab guru tidak hanya bertugas 

mengajar mata pelajaran saja tetapi juga untuk 

mendidik, artian mendidik disini adalah mengubah 

tabiat yang kurang baik menjadi baik serta 

mendampingi selama proses perubahan tersebut. 

Meskipun demikian sekolah tidak bisa mengubah 

dengan cepat dan dngan hasil yang sempurna 

terhadap peserta didik yang memang dari awalnya 

bermasalah. Seperti yang dikatakan oleh Bpk. Abdul 

Saepul, bahwa: 

“dengan latar belakang anak yang bermacam-

macam bukan hal yang mudah bagi kami untuk 

merubah mereka. Sekolah bukan bengkel ketok 

magic yang bisa merubah karakter anak 

menjadi sempurna tanpa cela mbak ya. Kita 

mencoba merubah tetapi kepribadian yang 

dibawa anak ke sekolahan itu adalah 

kepribadian yang sudah dipupuk sejak mereka 

masih kecil, secara logika begitu kan. Tapi 

meskipun begitu siswa tetap mengikuti aturan 

dan kebijakan sekolah meskipun mereka 
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terkesan terpaksa. Saya hanya ingat apa yang 

dikatakan orang diluaran sana bahwasannya 

pendidik tidak boleh bosan dalam mendidik 

anak, jika kita telaten apa yang awalnya 

terpaksa maka akan terjadi kebiasaan. 

Prubahan yang awalnya hanya trlihat samar-

samar maka semakin lama akan semakin 

terlihat meskipun tidak terlalu kuat, ya 

memang benar semua itu perlu proses memang 

mbak ya” 

 

Senada dengan pendapat bapak Abdul Saepul 

guru PAI) kepala sekolah, Bpk. Ilhwanul Abrori juga 

mengatakan: 

“dalam penerapan karakter sebenarnya 

hambatan itu muncul dari diri siswa itu sendiri 

mbak, mereka cenderung terpaksa melakukan 

sholat duha, masuk tepat waktu dan lain 

sebagainya terlebih lagi mereka yang baru 

kelas X. Ketika apa yang kami terpakan 

mereka jalani dengan ikhlas maka dengan 

cepat nilai karakter pada diri anak akan cepat 

tertanam, sedangkan jika dengan terpaksa 

maka pertumbuhan nilai karakter pada diri 

anak akan cukup lama. Tapi sekolah 

menyadari hambatan itu makanya kami tetap 

melaksanakan pembiasaan terlebih dahulu 

pada diri anak didik kami.” 
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Sebenarnya dalam pendidikan karakter selain 

ada hambatan juga pastinya ada faktor yang 

mendukung terlaksananya proses penerapan 

pendidikan karakter tersebut. Sebab tanpa adanya 

faktor yang mendukung tidak mungkin hal tersebut 

dapat berjalan dengan semestinya. Hal trsebut 

disampaikan oleh kepala sekolah: 

“selain hambatan-hambatan yang telah kami 

sampaikan ada factor yang mendukung 

penerapan karakter ini, yaitu sarana dan 

prasarana yang memadai baik itu mushola, 

lapangan serta ruangannya. Kemudian tenaga 

pendidik yang professional, yaitu mereka yang 

memiliki lulusan sesuai dengan bidangnya, 

guru yang berkelakuan baik, guru yang dapat 

memberikan teladan serta sebagian guru 

lulusan pondok pesantren yang hal tersbut 

tentunya sangat membantu proses penerapan 

pendidikan karakter utamanya karaktr 

religius.” 

 

Factor pendukung terlaksananya proses 

penerapan pendidikan karakter juga disampaikan 

oleh guru PAI: 

“guru yang professional serta seluruh 

karyawan sekolah yang juga bisa menjadi 

teladan bagi siswa merupakan factor 

pendukung utama penerapan pendidikan 

karakter di sekolah ini. Selain itu orang tua 
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yang responsive terhadap sekolah juga 

merupakan factor pendukung, sebab mereka 

yang mengetahui anaknya diberlakukan tgas 

disekolah tidak akan menuntut sekolah seperti 

yang ada di berita-berita, jikalaupun mereka 

mengetahui anaknya diberikan sangsi semisal 

push up, lari mengelilingi lapangan berkali-kali 

mereka akan mendukung apa yang dilakukan 

sekolah sepanjang itu demi kebaikan siswa.” 

 

Sejalan dengan dokumentasi yang peneliti 

peroleh bahwasannya guru serta sarana dan 

prasarana sekolah telah menunjang penanaman nilai-

nilai karakter di sekolah, ditambah lagi visi, misi dan 

tujuan SMA BAKTI bertujuan untuk membentuk 

karakter siswa. 

Dari apa yang dipaparkan diatas maka kita 

dapat mengetahui bahwasnnya dalam proses 

penerapan pendidikan karakter ada factor 

penghambat serta factor pendukung. Tetapi 

meskipun ditemui banyak hambatan dalam 

melaksanakannya sekolah harus tetap menjalankan 

apa yang menjadi tujuan dari pendidikan sekolah itu 

sendiri. Sebab siswa sebenarnya juga sangat butuh 

kepribadian yang baik hanya saja pada masa-masa 

SMA mereka belum terlalu memahami betapa 

pentingnya nilai-nilai karakter itu.  

3. Implikasi Pelaksanaan Model Pendidikan 

Karakter 
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Pada hakikatnya pendidikan karakter bertujuan 

untuk merubah serta memperbaiki karakter anak. 

Dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat 

beberapa hasil dari penerapan pendidikan karakter di 

SMA BAKTI ini. Dampak dari penerapan 

pendidikan karakter ini tentunya banyak yang baik. 

Seperti yang dikatakan oleh siswa kelas XI IPA M. 

Hasbi Assidiqi: 

”pemberian hukuman dan pembiasaan yang 

dilakukan oleh pihak sekolah secara tidak kami 

sadari telah mengubah sedikit demi sedikit 

karakter kami. Yang semula kami tidak hafal 

do‟a sholat duha menjadi hafal karena setiap 

pagi setelah berdoa kami membacanya secara 

bersama-sama, kemudian yang awalnya malas 

bangun pagi menjadi rutin bangun pagi karena 

kami takut diberi sangsi oleh sekolah. Selain 

itu penerapan disiplin yang dilakukan oleh 

sekolah membuat kita disiplin juga dalam hal 

pelajaran, misalnya saja mengerjakan tugas 

yang diberikan guru dengan tepat waktu 

sehingga dengan pmanfaatan waktu yang baik 

kami bisa mempelajari isi materinya dan nilai 

otomatis akan semakin bagus” 

 

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan 

bahwa siswa mulai rutin melaksanakan kebijakan 

sekolah tanpa harus di ingatkkan lgi oleh guru.  
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Dari penuturan diatas maka dapat diketahui 

bahwa pembiasaan dan pemberian hukuman kepada 

siswa cukup efektif untuk mengubah karakter siswa. 

Sebab jika siswa yang bersalah tidak diberikan 

hukuman atau sangsi mereka dengan leluasa akan 

mengulangi kesalahannya tersebut tanpa rasa 

bersalah. Sejalan dengan apa yang dirasakan oleh 

siswa guru PAI Bpk Abdul sapul juga berkata: 

“sebenarnya penerapan ini ditargetkan supaya 

siswa dapat merubah karakter mereka. 

Sebagian besar dari mereka memang telah 

mengikuti peraturan sekolah dengan baik, 

tetapi memang ada beberapa anak yang 

peningkatan karakternya sangat lamban. 

Kembali lagi saya katakana sebab sekolah itu 

bukan bengkel. Tetapi mereka yang telah kelas 

XI maupun XII sekalipun mereka sering 

terlambat misalnya, ketika merka berdoa dan 

membaca do‟a qunut mereka telah lancar 

pengucapannya, yang awal meraka masuk 

mereka masih terlihat asing dengan do‟a do‟a 

itu. Dari anak-anak tersebut sebagian ada yang 

masih membaca buku tapi beberapa ada yang 

hafal diluar kepala.” 

 

Dari pendapat diatas maka dapat diketahui 

bahwasannya masih saja ada  siswa yang melakukan 

pelanggaran. Tetapi selain itu juga mereka 

menunjukkan peningkatan nilai-nilai religius dalam 
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diri mereka. Anak-anak yang telah mendapat 

pengaruh kurang baik dari lingkungan sejak kecil 

memang akan sangat sulit untuk dirubah. Sebab 

karakter tersebut telah tertanam di otak bawah sadar 

mereka. Terkait dengan hasil dari penerapan 

pendidikan karakter di sekolah Bpk Ikhwanul Abrori 

selaku kepala sekolah juga mengatakan: 

“kami memang tegas terhadap pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di sini. 

Baik itu siswa yang telat atau bahkan sering 

telat, siswa yang tidak masuk berhari-hari, 

pengecatan rambut dan lain sebagainya. Pernah 

suatu ketika siswi saya kedapatan 

menyambung rambut kemudian dalam kisaran 

waktu seminggu saya membrikan sangsi 

kepada siswi tersebut dengan menghafalkan 

hadits tentang larangan menyambung rambut, 

dan hal tersbut saya lakukan sebelum anak 

tersebut masuk kelas. Kemudian saya jelaskan 

betul-betul apa maksud dari hadits tersebut. 

Sehingga minggu berikutnya ia sudah masuk 

sekolah tanpa rambut sambungnya.” 

 

Penanaman kesadaran dan pembiasaan dalam 

diri siswa sangat diperlukan sehingga mereka akan 

menyadari apa kesalahannya. Bukan saja karna 

semata-mata takut kepada kepala sekolah tetapi juga 

menyadari bahwa hal tersebut merupakan kbaikan 

untuk diri mereka sendiri. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Model Implementasi Pendidikan Karakter Disiplin 

Religius di SMA BAKTI Ponorogo 

1. Disiplin beribadah 

Sekolah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang dipercaya masyarakat dan negara 

untuk menyiapkan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Sebuah 

sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik, 

sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang 

tinggi.
70

 Dalam lingkungan sekolah inilah seluruh 

anggota sekolah saling bahu membahu dalam 

mewujudkan pendidikan karakter yang baik pada 

diri pserta didik sehingga peserta didik akan merasa 

bahwa pendidikan karakter ini bukan hanya demi 

kepentingan nilai saja tetapi juga kepentingan 

dirinya sendiri dalam kehidupan bersosial.  

Dalam melaksanakan penerapan disiplin 

beribadah pada siswa maka pihak sekolah 

menanamkan pembiasaan pada diri siswa yang 

meliputi, berdo‟a sebelum masuk kelas, 

melaksanakan sholat berjamaah dan dilakukan 

absensi dalam setiap kegiatannya supaya anak tetap 

                                                     
70

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala SekolahTinjauan 

Teoritik dan Permasalahannya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 3. 
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menjalankan apa yang diperintah oleh guru dalam 

hal keagamaan.  

Disiplin beribadah perlu ditanamkan kepada 

anak didik sesuai dengan yang diajarkan oleh 

rasulullah bahwasannya anak wajib untuk 

melaksanakan ibadah jika ia sudah berumur 7 

tahun. 

2. Disiplin waktu 

 Dalam menerapkan disiplin waktu ini 

sekolah melakukan pembiasaan, hukuman serta 

peneladanan yangmana hal tersebut dilakukan oleh 

semua warga sekolah, disiplin waktu dimuali sejak 

awal masuk sekolah yakni masuk jam 06.30 WIB. 

Apabila ada siswa yang telat maka secara otomatis 

ia akan mendapat sangsi dari pihak sekolah dan 

tidak bisa masuk terlebih dahulu karena gerbang 

sudah dikunci. 

Disiplin waktu perlu ditanamkan dalam diri 

siswa supaya siswa mampu menghargai serta 

mengatur waktu. Disiplin waktu menurut Moenir 

tepat waktu dalam belajar, datang dan pulang tepat 

waktu, tidak membolos saat pelajaran, 

menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan.
71

 

3. Disiplin perbuatan 

 Dalam menerapkan disiplin perbuatan, 

sekolah sudah menuliskannya dalam tata tertib 

                                                     
71

 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia (Jakarta: 

Bumi Aksara,2010), 96. 
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sekolah yang isinya bahwa siswa harus memakai 

seragam yang ditentukan. Jika siswa melakukan 

pelanggaran tata tertib (tidak memakai seragam 

sesuai hari) maka siswa tersebut akan mendapat 

sangsi baik tertulis maupun tidak tertulis (sesuai 

kebijakan kepala sekolah). 

Disiplin perbuatan meliputi: patuh terhadap 

peraturan yang berlaku, berseragam, tidak malas 

belajar, tidak menyuruh orang lain bekerja demi 

dirinya, tidak suka berbohong, tingkah laku 

menyenangkan (tidak membuat keributan,dll.
72

 

Sekolah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang dipercaya masyarakat dan negara 

untuk menyiapkan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Sebuah 

sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik, 

sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang 

tinggi.
73

 Dalam lingkungan sekolah inilah seluruh 

anggota sekolah saling bahu membahu dalam 

mewujudkan pendidikan karakter yang baik pada diri 

pserta didik sehingga peserta didik akan merasa bahwa 

pendidikan karakter ini bukan hanya demi 

kepentingan nilai saja tetapi juga kepentingan dirinya 

sendiri dalam kehidupan bersosial 

                                                     
72 Ibid., 
73

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala SekolahTinjauan 

Teoritik dan Permasalahannya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), 3. 
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Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan 

di SMA BAKTI Ponorogo tentang model 

implementasi pendidikan karakter disiplin religius 

perlu kita pahami bahwa model implementasi ini 

bertujuan untuk meningkatkan karakter disiplin dan 

religius siswa. Di sekolah ini banyak model-model 

yang digunakan untuk menerapkan karakter disiplin 

religius siswa. 

Model penerapan pendidikan karakter ini telah 

dilakukan sejak SMA BAKTI didirikan. Hal tersebut 

dapat dilihat melalui tujuan berdirinya SMA BAKTI 

Ponorogo serta VISI dan MISI yang terkandung di 

dalamnya.   

Model penerapan pendidikan karakter ada 

bermacam-macam yaitu keteladanan, metode 

pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Sama 

seperti yang ada di SMA BAKTI mereka menerapkan 

metode keteladanan yakni peneladanan yang 

dilakukan oleh sluruh anggota sekolah (kpala sekolah, 

guru, staf dan karyawan) sehingga siswa akan meniru 

apa yang ia lihat di sekolah.
74

 Ada peribahasa yang 

mengatakan bahwa “mendengar saya lupa, melihat 

saya ingat, berbuat saya dapat”, hal tersebut juga 

berlaku pada diri siswa jika mereka hanya 

mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru tanpa 

adanya peneladanan maka mereka tidak akan bisa 

mengingat dan menerapkan nilai-nilai karakter seperti 

                                                     
74  Lihat Transkrip Wawancara 



89 

 

 

sebagaimana seharusnya. Perlu kita ketahui bahwa 

anak-anak seusia mereka memerlukan peneladanan 

dari orang-orang yang ada di sekitarnya. 

Dalam menerapkan pendidikan karakter 

lainnya sekolah menerapkan pembiasaan pada diri 

siswa hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan 

kebiasaan pada diri siswa bahkan sampai setelah ia 

lulus dari SMA BAKTI. Pembiasaan yang dilakukan 

oleh sekolah meliputi pembiasaan dalam karakter 

religius serta dalam karakter disiplin. Dalam 

menerapkan karakter religius pihak sekolah 

membiasakan untuk berdoa sebelum masuk kelas, 

membaca surat-surat pendek, dan do‟a sholat duha. 

Sedangkan pembiasaan dalam hal kedisiplinan sekolah 

menetapkan semua siswa dan guru untuk masuk lebih 

awal dari jam biasanya yaitu jam 06.40 WIB atau 20 

menit lebih awal. Hal lain yang dilakukan untuk 

menerapkan kedisiplinan siswa yaitu meminta ijin 

ketika tidak masuk sekolah, jika mereka tidak 

melaksanakan apa yang telah menjadi peraturan 

sekolah maka mereka akan mendapat sangsi baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis sesuai dengan kebijakan 

kepala skolah. 

Afid Burhanuddin dalam jurnal yang ia tulis 

juga menyampaikan bahwa pembentukan karakter 

memerlukan pengembangan keteladanan yang 

ditularkan, intervensi melalui proses pembelajaran, 

pelatihan, pembiasaan terus-menerus dalam jangka 

panjang yang dilakukan secara konsisten dan 

http://www.inforppsilabus.com/2012/03/makna-proses-definisi-pembelajaran.html
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penguatan serta harus dibarengi dengan nilai-nilai 

luhur. 

Selain pembiasaan pemberian hukuman bagi 

siswa juga perlu dilakukan untuk menimbulkan efek 

jera serta kesadaran dalam diri siswa sehingga siswa 

mampu menyadari kesalahannya dan tidak melakukan 

kesalahan yang sama. Tujuan pemberian hukuman ini 

adalah untuk membangkitkan perasaan tanggungjawab 

siswa. Hukuman disini merupakan ancaman terhadap 

rasa aman yang merupakan kebutuhan pokok anak 

dalam proses penerapan pendidikan karakter. Tujuan 

yang lainnya adalah memperlemah respon negative, 

namun penerapannya harus didasarkan atas kondisi 

yang tepat dan tidak asal memberikan hukuman 

terhadap perilaku yang kurang sebanding. Ayat yang 

menunjukkan printah untuk menghukum terdapat pada 

Q.S An-nisa ayat 34: 

        

              

              

          

Artinya: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan 

nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan 
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pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, 

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka 

mentaatimu, Maka janganlah kamu 

mencari-cari jalan untuk 

menyusahkannya”. 
75

 (Q.S An-nisa:34) 

 

Selain ketiga model penerapan pendidikan 

karakter diatas dalam setiap kegiatan belajar mengajar 

dikelas pengembangan pendidikan karakter disiplin 

dan religius dengan cara mengaitkan mata pelajaran 

dengan nilai-nilai islam dan juga keteladanan 

rasulullah saw maupun dengan pemberian reward dan 

punishment, khususnya dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam  (PAI) dan Pendidikan 

Kewarganegaraan (Pkn). 

Dalam pengembangan nilai karakter tidak 

hanya penerapan pendidikan karakter yang dilakukan 

oleh sekolah saja yang diperlukan akan tetapi juga  di 

lingkungan keluarga dan masyarakat agar terjadi 

proses penguatan dari orang tua/wali serta masyarakat 

terhadap perilaku berkarakter mulia yang diterapkan 

serta dikembangkan di satuam pendidikan menjadi 

kegiatan keseharian dirumah dan di lingkungan 

masyarakat masing-masing. 

Seperti yang disampaikan oleh Jasman bahwa 

Keluarga mempunyai peran vital dalam pembangunan 

sebuah bangsa. Anak yang berasal dari keluarga yang 

                                                     
75 Al-Qur’an 
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baik akan terbentuk menjadi manusia yang baik, 

sementara itu menurut Jasman fungsi keluarga yang 

sangat penting adalah fungsi religi yaitu keluarga 

mempunyai tanggung jawab mengenalkan konsep 

ketuhanan dan pelaksanaan ibadah keagamaan kepada 

anggota keluarga.
76

 

 

B. Permasalahan Model Penerapan Karakter Disiplin 

Religius yang Terdapat di SMA BAKTI Ponorogo 

Dalam sebuah kebijakan pasti akan ditemukan 

hambatan, masalah maupun faktor pendukung. Dalam 

penerapan pendidikan karakter di SMA BAKTI 

Ponorogo juga terdapat beberapa permasalahan seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Abdul Saepul bahwa 

penerapan pendidikan karakter di SMA BAKTI 

Ponorogo terdapat faktor penghambat yaitu 

perkembangan yang kurang signifikan pada diri siswa 

terkait dengan penerapan karakter. Hal tersebut 

dikarenakan latar belakang mereka yang yang broken 

home.
77

 Penerapan model pembiasaan, hukuman 

maupun peneladanan di sekolah jika tidak didukung 

oleh lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat 

maka hasilnya tidak akan maksimal. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh jasman 

bahwasannya anak yang berasal dari keluarga yang 

baik akan menjadi anak yang berkepribadian baik pula 

                                                     
76http://pendidikanmadrasah-

basel.blogspot.com/2015/01/penanaman-pendidikan-karakter 
77 Lihat Transkrip Wawancara 
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dan akan menjadi penerus bangsa nantinya. Tetapi jika 

anak berasal dari keluarga yang broken home mereka 

akan lambat dalam proses perkembangannya.
78

 

Siswa yang memiliki latar belakang broken 

home kemudian tidak berada pada asuhan yang baik 

dan memiliki pergaulan yang kurang baik maka akan 

sulit untuk dirubah karakternya sebab meskipun 

sekolah menerapkan model pembiasaan maka 

pembiasaan tersebut hanya dilakukan selama kurang 

lebih 3 (tiga) tahun, sedangkan karakter yang 

terbentuk adalah pembiasaan yang sudah ia lakukan 

sejak lama.  

Muhammad Bari Baihaqqi juga menyampaikan 

bahwa Ruang lingkup pendidikan karakter pertama 

kali tentu harus ditanam melalui sebuah keluarga. 

Sebagai sekolah pertama bagi seorang anak, keluarga 

yang diperankan utamanya oleh kedua orang tua 

memiliki posisi sentral dalam mengintroduksi seorang 

anak kepada pendidikan karakter.
79

 

Namun dalam praktiknya, hal ini tidak mudah 

dilakukan. Pendidikan karakter erat hubungannya 

dengan nilai-nilai agama di tengah masyarakat. 

Sedangkan tipologi masyarakat Indonesia dalam 

                                                     
78 http://pendidikanmadrasah-

basel.blogspot.com/2015/01/penanaman-pendidikan-karakter-di.html 
79 Muhammad Bari Baihaqi, “Hambatan dalam Implementasi 

Pendidikan Karakter” dalam Artikl Harian Ekonomi Neraca, Sabtu 03 
Maret 2013.  
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memahami pendidikan karakter terbagi menjadi tiga 

kelas yaitu kelompok bawah, menengah, dan atas. 

Kelompok bawah, mereka pada dasarnya tidak 

paham apa dan bagaimana pendidikan karakter ini. 

Mereka pun tidak ambil pusing untuk mengetahuinya. 

Ini terjadi karena kelompok bawah lebih 

mementingkan roda ekonomi keluarga yang belum 

mapan sehingga pendidikan karakter bagi anak 

mereka terlupakan. Dengan tipe keluarga seperti ini 

proses pengenalan pendidikan karakter dalam internal 

keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Kedua, lingkungan. Jamak kita ketahui bahwa 

lingkungan berperan besar dalam pembentukan 

karakter seorang anak. Betapapun bagusnya sebuah 

keluarga dalam mengajarkan pendidikan karakter di 

rumah namun jika lingkungan anak tersebut tidak 

mendukung, sudah pasti proses ini akan gagal. 

Indonesia sendiri adalah negara yang sedang 

berkembang. Berbagai macam informasi masuk dan 

dikonsumsi masyarakatnya dari yang muda hingga 

tua. Tentu ini bagus. Akan tetapi kemampuan 

menganalisa dan menyaring informasi tersebut masih 

belum dimiliki pelajar kita 

Selain permasalahan yang diungkapkan diatas 

terdapat pula faktor yang mendukung pelaksanaan 

penerapan pendidikan karakter. Yaitu guru yang 

berkompeten di bidangnya, sarana dan prasarana yang 

memadai serta orang tua siswa yang responsive. Guru 

yang berkompeten mampu memberikan teladan yang 
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baik kepada siswa sehingga siswa dapat mengambil 

teladan dari guru tersebut. Sarana dan prasarana yang 

memadai misalnya terdapat mushola yang dapat 

mendukung penerapan karakter religius anak yaitu 

sebagai tempat sholat berjamaah. Jika sekolah tidak 

memiliki sarana dan prasarana yang memadai maka 

pihak sekolah akan kesulitan untuk melakukan 

berbagai kegiatan.   

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

pendidikan karakter yang muncul di sekolah Thomas 

Lickona menyampaikan bahwa ada 11 prinsip yang 

harus dilakukan olh pihak sekolah yakni: (1) 

 kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai 

kinerja pendukungnya. (2) definisikan „karakter‟ 

secara komprehensif yang mencakup pikiran, 

perasaan, dan perilaku. (3) gunakan pendekatan yang 

komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam 

pengembangan karakter. (4) ciptakan komunitas 

sekolah yang penuh perhatian. (5) beri siswa 

kesempatan untuk melakukan tindakan moral. (6) buat 

kurikulum akademik yang bermakna dan menantang 

yang menghormati semua peserta didik, 

mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk 

berhasil. (7) usahakan mendorong motivasi diri siswa. 

(8) libatkan staf sekolah sebagai komunitas 

pembelajaran dan moral yang berbagi tanggung jawab 

dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi 

nilai-nilai inti yang sama yang membimbing 

pendidikan siswa. (9) tumbuhkan kebersamaan dalam 
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kepemimpinan moral dan dukungan jangka panjang 

bagi inisiatif pendidikan karakter. (10) libatkan 

keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam 

upaya pembangunan karakter. (11) evaluasi karakter 

sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, 

dan sejauh mana siswa memanifestasikan karakter 

yang baik.
80

 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan penerapan karakter pada diri 

anak berasal dari pribadi anak yang terbentuk sejak 

lama namun hal tersebut  dapat diatasi dengan 

perubahan kebiasaan yang dilakukan oleh sekolah, 

keluarga maupun masyarakat agar anak dapat 

mengalami peningkatan nilai-nilai karakter. 

 

C. Implikasi pelaksanaan Model Pendidikan 

Karakter di SMA BAKTI Ponorogo 

Keadaan  watak bangsa yang kurang menguntungkan 

bagi masa depan bangsa Indonesia, perlu mendapat 

perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dalam 

dunia pndidikan (sekolah).
81

 Sekolah harus mampu 

melaksanakan pendidikan karakter sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh siswa. Penerapan pendidikan karakter 

ini bertujuan untuk merubah karakter peserta didik 

                                                     
80 Lickona. 1992. Educating for Character: How our school can 

teach respect & responsibility., New Yor Bantam Books. 
81 Mashadi Said dkk, “Ciri Karakter Kuat Dalam 

Nukilan Nusantara:Implikasinya Dalam Pendidikan Karakter Bangsa” 
dalam Academia 
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menjadi pribadi yang baik dan berkepribadian sesuai 

dengan agama dan pancasila. 

Setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh 

sekolah terkait dengan penerapan karakter religius dan 

juga disiplin terdapat perubahan perilaku yang 

nampak pada diri siswa dan hal tersebut dapat dilihat 

dari keseharian mereka.. menurut penuturan siswa, M 

Hasbi Assidiqi bahwa pemberian hukuman dan 

pembiasaan yang dilakukan oleh pihak sekolah secara 

tidak disadari telah mengubah sedikit demi sedikit 

karakter mereka kearah yang lebih baik.  Misalnya 

yang semula tidak hafal do‟a sholat duha menjadi 

hafal karena setiap pagi setelah berdoa siswa 

membaca secara bersama-sama, kemudian yang 

awalnya malas bangun pagi menjadi rutin bangun 

pagi.
82

 

Pendidikan karakter bukan saja dapat membuat 

seorang anak mempunyai akhlak yang mulia, tetapi 

juga dapat meningkatkan keberhasilan akademiknya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kaitan 

erat antara keberhasilan pendidikan karakter dengan 

keberhasilan akademik, serta perilaku pro-sosial anak, 

sehingga dapat membuat suasana sekolah dapat begitu 

menyenangkan dan kondusif untuk proses belajar-

mengajar yang efektif. Anak-anak yang berkarakter 

baik adalah mereka yang mempunyai kematangan 

emosi dan spiritual tinggi, sehingga dapat mengelola 

                                                     
82 Lihat Transkrip Wawancara 
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stressnya dengan lebih baik, yang akhirnya dapat 

meningkatkan kesehatan fisiknya. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (UU Sisdiknas) dirumuskan fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan 

dalam mengembangkan upaya pendidikan di 

Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupanbangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab.
83

 Karena itu, kita harus 

berbenah diri dan berusaha mengintrospeksi 

diri.Pendidikan yang dibangun umumnya masih 

berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan. 

Untuk suskes, tidak semata-mata ditentukan 

oleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga oleh 

keterampilan mengelola diri.  

  

                                                     
83Undang-Undang RI tentang SISDIKNAS  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti 

lakukan di SMA BAKTI Ponorogo maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan. 

1. Model implementasi pendidikan karakter religius 

disiplin yang meliputi disiplin agama, disiplin waktu 

dan disiplin berseragam ditanamkan melalui 

pembiasaan, peneladanan dan hukuman. Peneladanan 

dalam hal ini dilakukan oleh segala warga sekolah 

meliputi guru, kepala sekolah dan staff.   

2. Permasalahan model penerapan karakter di SMA 

BAKTI adalah karakter anak yang telah terbentuk dari 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang 

sulit untuk diluruskan oleh pihak sekolah. Karakter 

anak yang seperti itu biasanya diakibatkan oleh faktor 

keluarga yang broken home. 

3. Implikasi pelaksanaan pendidikan karakter ini adalah 

adanya perubahan yang signifikan pada diri siswa. 

Yaitu siswa yang awalnya tidak mengucapkan salam 

menjadi terbiasa mengucapkan salam. Dan yang 

terpenting adalah terbiasa untuk beribadah sholat yang 

diawali dari pembiasaan yang dilakukan oleh pihak 

sekolah. 
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B. Saran 

1. Bagi SMA BAKTI Ponorogo agar pola penerapan 

karakter religius dan disiplin dapat berjalan dengan 

baik. Supaya tidak ada siswa yang memiliki karakter 

tidak baik dan kurang disiplin dalam menaati tata 

tertib. 

2. Bagi guru SMA BAKTI Ponorogo harus bisa terus 

memberi teladan tanpa rasa jenuh supaya kendala-

kendala dalam membentuk karakter siswa dapat 

teratasi. 

3. Untuk siswa SMA BAKTI Ponorogo sebaiknya 

ketika mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah 

maka mengikuti dengan sungguh-sungguh dan 

mematuhi semua peraturan yang dibuat oleh SMA 

BAKTI Ponorogo. 
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