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ABSTRAK 

 

Firdausya Rafiqah, 2019, Integritas Guru Dalam Proses 

Pendidikan Karakter Siswa Kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo. Skripsi Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing H. 

Mukhlison Effendi, M.Ag. 

Kata Kunci : Integritas, Proses Pendidikan Karakter 

 Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi karena 

pada saat ini banyak siswa/siswi yang kurang dalam 

memiliki perilaku dan kepribadian yang baik, baik itu 

disekolah maupun pada saat berada diluar lingkungan 

sekolah. Sehingga, integritas guru dalam mendidik siswanya 

sangat dibutuhkan. Guru yang berkualitas adalah guru yang 

terintegritas dan bisa memposisikan dirinya sebagai sosok 

pendidik. Guru yang memiliki integritas sudah bisa 

dikatakan guru yang berkualitas, karena sifat integritas 

tersebut sudah mewakili dari sekian banyak sikap yang baik 

di dalam diri para guru. Dengan memiliki integritas, seorang 

guru akan mampu bersikap dan berbuat secara bijaksana 

dalam membentuk karakter siswanya menjadi lebih baik. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk 

mengetahui integritas guru dalam proses pendidikan 

karakter kelas IV di SD Ma’arif Ponorogo, 2) Untuk 

mengetahui integritas guru dalam proses pendidikan 

karakter kelas IV di SD Ma’arif Ponorogo, dan 3) Untuk 

mengetahui integritas guru dalam proses pendidikan 

karakter kelas IV di SD Ma’arif Ponorogo. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan atas 

dasar unruk menghasilkan data yang diperoleh dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian 
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dianalisis menjadi suatu teori dengan cara mereduksi data, 

pemaparan data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan.  

 Berdasarkan hasil penelitian di SD Ma’arif 

Ponorogo, peneliti menyimpulkan : 1) integritas guru dalam 

proses pendidikan karakter kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo adalah guru menerapkan melaksanakan sholat 

dhuha, hafalan tartil Al-Qur’an dan hafalan do’a harian. 

Dalam menerapkan pendidikan karakter tersebut, guru 

langsung memberikan contoh atau ikut terjun dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter religius tersebut. 2) 

Integritas guru dalam proses pendidikan karakter jujur kelas 

IV di SD Ma’arif Ponorogo adalah guru mendidik siswanya 

dengan penerapan. Guru menerapkan kesadaran bagi para 

siswanya. Siswa yang merasa melakukan kesalahan, mereka 

akan berkata dengan jujur. 3) Integritas guru dalam proses 

pendidikan karakter disiplin kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo adalah guru menerapkan pembiasaan kepada 

siswanya yaitu harus datang tepat waktu dan guru 

memberikan sanksi yang edukatif atau mendidik bagi siswa 

yang tidak disiplin untuk mendisiplinkan siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Dasar Ma’arif Ponorogo adalah sekolah 

yang hadir sebagai ikhtiar untuk menutupi kekurangan 

yang ada di sekolah-sekolah umum dengan kurikulum 

yang lebih lengkap dan juga dilengkapi dengan sarana-

sarana yang menunjang peserta didik untuk berperilaku 

lebih mandiri, bermoral dan berakhlak. Hal ini 

dikarenakan SD Ma’arif Ponorogo menerapkan konsep 

pendidikan yang mencakup dasar dalam pendidikan 

keagamaan. 

Sekolah Dasar Ma,arif Ponorogo menjadikan guru 

bukan lagi satu-satunya sumber belajar, dal ini 

mengubah sikap anak-anak terhadap guru tentunya. 

Maka perlu suatu pendekatamn pendidikan yang sesuai 
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dengan era pada zaman ini. Guru harus menjadi 

partner, role model, dan teman bagi murid-muridnya, 

serta menjadi fasilitator agar terbentuknya nilai-nilai 

karakter anak didiknya. Sehingga pendidikan haruslah 

memiliki sistem yang penuh nilai-nilai luhur dengan 

mengedepankan aqidah yang benar serta berakhlakul 

karimah. Karena hal tersebut adalah modal awal untuk 

seluruh profesi yang di jalani kelak dan diharapkan agar 

tertanamnya religius, kejujuran, kedisiplinan, dan 

memiliki nilai-nilai karakter yang baik lainnya. 

Untuk bisa menjadikan siswa berkarakter dalam 

proses pendidikan  bukanlah hal yang mudah. 

Pendidikan karakter seharusnya memang tidak hanya 

dilakukan di rumah bersama keluarga, tetapi pendidikan 

karakter dapat juga dibentuk atau dilakukan di sekolah. 

Seperti yang saya temui pada observasi di SD Ma’arif 

Ponorogo guru membentuk karakter siswa dengan 
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pendidikan karakter yang religius, jujur dan disiplin. 

Guru selalu menerapkan berdo’a dan membaca surat 

pendek terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Guru 

selalu mengajarkan siswanya selalu bersikap jujur 

kepada siapapun. Dan disiplin dalam melaksanakan 

sholat sunnah dan sholah wajib. Seperti yang telah di 

terapkan dalam sekolah tersebut, yaitu datang tepat 

waktu untuk melaksanakan sholat dhuha dan sholat 

dzuhur yang telah ditetapkan waktunya oleh lembaga. 

Guru yang memiliki integritas akan mudah membentuk 

karakter siswa dalam proses pendidikan dan siswa akan 

lebih paham dalam mencerna apa yang diajarkan guru 

terutama dalam proses pendidikan karekter siswa. 

Integritas guru tidak muncul dengan sendirinya untuk 

tetapi harus dibentuk, dibangun dengan keadaan yang 

tinggi pula. 
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Pendidikan pada hakikatnya bertujuan untuk 

membantu manusia agar lebih menguasai ilmu 

pendidikan sekaligus menjadi manusia yang berakhlak 

budiman dan memiliki pemikiran baik cerdas dan 

bermanfaat bagi orang lain. Untuk meraih derajat 

manusia seutuhnya sangatlah tidak mungkin tanpa 

melalui proses pendidikan. Pada proses pendidikan 

peran pendidik atau guru sangatlah penting demi 

menunjang ilmu yang diberikan kepada seluruh murid. 

Eksistensi guru dalam proses mengajar tidak hanya 

sekedar melaksanakan kewajiban, namun yang menjadi 

catatan penting adalah bagaimana kualitas dan 

keberhasilan guru dalam memberikan dan 

menyampaikan apa yang diajarkan. Kesuksesan pun 

tidak hanya diukur dari aspek keberhasilan seseorang 

peserta didik (murid) yang mendapatkan nilai tinggi, 

melainkan yang lebih penting adalah sejauh mana 
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seorang guru membangun dan menanamkan nilai-nilai 

akhlak mulia dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

Sehingga kemudian diharapkan anak-anak didiknya 

menjadi anak yang mempunyai karakter religius, jujur, 

disiplin, berakhlak dan selalu berusaha meningkatkan 

serta mengembangkan kemampuan dirinya.1 

Guru berkualitas adalah guru yang kaya ide, inovasi, 

dan karya bermanfaat. Guru yang berkualitas adalah 

guru yang berintegritas dan bisa memposisikan dirinya 

sebagai sosok pendidik yang menjunjung tinggi nilai-

nilai, konsisten menyelaraskan sikap, kata, dan 

perbuatan sesuai dengan predikat sebagai orang yang 

diteladani. Namun, sayangnya integritas guru kerap 

dipertanyakan ketika sang guru itu sendiri kurang dapat 

memainkan peran penting ditengah-tengah masyarakat. 

                                                             
       1 Gelora Mulia Lubis, Guru Berkekuatan Cinta (Yogyakarta: CV 

Budi Utama, 2018), 9. 
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Ironisnya bahkan masyarakat tidak merasakan 

eksistensi dan manfaat sang guru.2 

Integritas guru menjadi semakin tertantang ketika 

lembaga pendidikan harus meneliti lebih lanjut 

bagaimana kinerja setiap guru dalam mengajar dan 

mendidik para muridnya agar mudah memahami apa 

yang diajarkan guru tersebut. Fragmentasi yang terjadi 

dalam dunia pendidikan membuat gagasan tentang 

integritas menjadi semakin penting untuk 

dikembangkan.3 Selain itu, integritas seorang guru 

dapat dilihat sejauh mana loyalitas dan sosialismenya 

terhadap apa yang dilakukan disetiap kegiatan. 

Integritas seperti inilah yang melahirkan kepercayaan 

(trust).4  

                                                             
       2 Ibid, 9. 
       3 Doni Koesoema A, Pendidik Karakter di Zaman Keblinger, 
(Jakarta: PT Grasindo, 2009), 53. 
       4 Ibid, 54. 
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Integrity atau Integritas diartikan sebagai berpikir, 

berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar, serta 

memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Integritas adalah suatu konsep yang menunjuk 

konsistensi antara tindakan dan ucapan seseorang. 

Seseorang dikatakan memiliki integritas apabila yang ia 

lakukan sesuai dengan apa yang diucapkan. Bila kita 

menemukan seseorang yang kurang dalam mengatakan 

kejujuran, bisa dipastikan orang tersebut tidak memiliki 

integritas, atau integritasnya rendah.5 

Integritas menurut penulis sendiri adalah tindakan 

atau kemampuan guru untuk membentuk hubungan 

antara guru dan siswa bisa selaras, dengan arti bahwa 

guru mudah memberikan pelajaran kepada murid yang 

diajarkan guru tersebut hingga murid dapat memahami 

dan mengerti setiap pelajaran yang diajarkan oleh 

                                                             
       5 Rachmat Soegiharto, “Membangun Integritas Widyaiswara,” 4 

(Oktober-Desember, 2014), 93. 
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gurunya. Guru yang memiliki integritas tinggi akan 

mudah mengajak dan memahami murid dalam segala 

hal atau bidang.  

Integritas bermula dari kekuatan hati untuk 

mencintai profesi yang dilakoni. Kecintaan terhadap 

profesi akan melahirkan kenyamanan dan kebahagiaan. 

Dengan memiliki integritas, seorang guru akan mampu 

bersikap dan berbuat secara bijaksana. Terlebih dalam 

membentuk karakter siswanya. Pendidikan karakter 

juga merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. 

Karakter layaknya mustika hidup yang membedakan 

manusia dengan binatang. Orang-orang yang 

berkarakter kuat dan baik secara individual maupun 

sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, moral dan 

budi pekerti yang baik. Mengingat begitu pentingnya 

karakter, maka institusi pendidikan memiliki tanggung 
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jawab untuk menanamkannya melalui peran 

pembentukan karakter siswa.6 

Menurut Gunawan dalam jurnal yang berjudul 

Integrasi Pendidikan Karakter dan Peran Guru di 

Sekolah, bahwa pendidikan karakter adalah segala 

sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu 

membentuk watak peserta didik. Hal ini mecakup 

keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru 

berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru 

bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.7 

Menurut sudrajad, pendidikan karakter suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

                                                             
       6 Syamsul kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi & 

Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, 

Perguruan Tinggi & Masyarakat, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 

2016), 9. 
        7 Badariah, “Integrasi Pendidikan Karakter dan Peran Guru di 

Sekolah”, Edu-Bio, 3 (2012), 31. 
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kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), 

diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga menjadi manusia yang multi talenta.8 

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi 

dari pendidikan moral, karena bukan sekedar 

mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, 

lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan 

kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga 

peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang 

mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain 

afektif) nilai yang baik dan bisa melakukannya (domain 

perilaku). Jadi pendidikan karakter terkait erat 

kaitannya dengan habit atau kebiasaan yang terus 

menerus dipraktekkan atau dilakukan.9 

                                                             
       8 Ibid, 31. 
       9 Pupuh Fathurrohman, AA Suryana, Fenny Fatriany, 
Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: Refika Aditama, 

2017), 74. 
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Fakta-fakta seputar kemrosotan karakter pada sekitar 

kita menunjukkan bahwa ada kegagalan pada institusi 

pendidikan kita dalam hal menumbuhkan manusia yang 

berkarakter dan berakhlak mulia. Hal ini karena apa 

yang diajarkan disekolah tentang pengetahuan agama 

dan pendidikan moral belum berhasil membentuk 

manusia yang berkarakter. Untuk itu, kondisi dan fakta 

kemrosotan karakter dan moral yang terjadi 

menegaskan bahwa para guru yang mengajar mata 

pelajaran apa pun harus memiliki perhatian dan 

menekankan pentingnya pendidikan karakter pada para 

siswa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh 

pihak lembaga pendidikan dalam rangka pembentukan 

karakter pada anak adalah melalui pembiasaan seperti 

dalam bidang keagamaan (religius), jujur, dan disiplin 

yang diciptakan oleh pihak sekolah. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul 

“Integritas Guru Dalam Proses Pendidikan Karakter 

Siswa Kelas IV di SD Ma’arif Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

Untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis 

memfokuskan penelitiannya dalam pandangan 

penelitian kualitatif. Sehingga penelitian ini 

menetapkan 3 aspek penelitian yaitu penelitian ini 

bertempat di SD Ma’arif Ponorogo, sebagai pelaku 

dalam penelitian ini adalah guru dan siswa, dan 

aktivitas yang akan diteliti adalah integritas guru dalam 

proses pendidikan karakter siswa kelas IV. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di 

atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana integritas guru dalam proses pendidikan 

karakter religius siswa kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo? 

2. Bagaimana integritas guru dalam proses pendidikan 

karakter jujur siswa kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo? 

3. Bagaimana integritas guru dalam proses pendidikan 

karakter disiplin siswa kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan 

sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk mengetahui integritas guru dalam proses 

pendidikan karakter religius siawa kelas IV di SD 

Ma’arif Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui integritas guru dalam proses 

pendidikan karakter jujur siswa kelas IV di SD 

Ma’arif Ponorogo. 

3. Untuk mengetahui integritas guru dalam proses 

pendidikan karakter disiplin siswa kelas IV di SD 

Ma’arif Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi khasanah ilmiah dalam bidang 

pendidikan serta kepentingan studi ilmiah sebagai 

bahan informasi atau acuan bagi peneliti lain yang 

hendak melakukan penelitian lebih lanjut. Sehingga 

dapat memajukan dunia pendidikan islam 

khususnya di masa yang akan datang. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu pendidikan dan 

memberikan masukan pemikiran bagi sekolah 

yang bersangkutan terutama dalam mengetahui 

proses pendidikan karakter siswa melalui 

integritas guru. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan untuk memberikan wawasan sekaligus 

memecahkan problematika proses pendidikan 

karakter siswa melalui integritas guru.  

c. Bagi Siswa 

Proses pendidikan karakter melalui 

integritas guru ini akan menjadikan siswa 
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berperilaku serta memiliki akhlak mulia, taat 

kepada aturan sekolah, bangsa, dan agama. 

d. Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai sarana 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat 

menambah wawasan dan ketrampilan dalam 

bidang penelitian khususnya mengenai 

integritas guru dalam mengembangkan 

karakter siswa. 

F. Sistematika Pebahasan  

Untuk memudahkan penyusunan skripsi, 

pembahasan dalam laporan penelian ini dikelompokkan 

menjadi enam bab. Masing-masing bab terdiri atas 

subbab yang berkaitan erat dalam satu kesatuan yang 

utuh, yaitu sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berfungsi 

untuk memaparkan pola dasar dari isi yang terdiri atas 
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latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

terakhir sistematika pembahasan 

Bab kedua, telaah hasil penelitian terdahulu dan atau 

kajian teori. Bab ini berfungsi membahas teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian yang 

terdiri atas implemenmentasi integritas guru dan karakter 

siswa. 

Bab ketiga, metode penelitian. Bab ini berisi 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab keempat, deskriptif data.bab ini berisi hasil-hasil 

penelitian di lapangan yang meliputi deskripsi data 

umum dan deskripsi data khusus. Deskripsi data umu  

berisi paparan data dan lokasi penelitian yang terdiri dari 
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sejarah singkat SD Ma’arif Ponorogo, letak geografis, 

visi dan misi, struktur organisasi, serta sarana dan 

prasarana SD Ma’arif Ponorogo. Selanjutnya deskripsi 

data khusus yaitu berisi implementasi integritas guru 

dalam membentuk karakter siswa kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo. 

Bab kelima, analisis data. Bab ini berisi analisis data 

dari temuan penelitian yang berisi tentang implementasi 

integritas guru dalam pembentukan karakter siswa kelas 

IV di SD Ma’arif Ponorogo. Bab ini juga berfungsi untuk 

menafsirkan dan menjelaskan hasil data temuan di 

lapangan. 

Bab keenam, penutup. Bab ini merupakan bab 

terakhir yang berfungsi untuk mempermudah para 

pembaca dalam mengambil intisari skripsi yaitu meliputi 

kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan judul di 

atas. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurzakiyah dalam judul “Strategi Pembentukan 

Karakter Peserta Didik di SMP Negeri 3 Mapili 

Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar”.10 

Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: 

Strategi guru dalam pembentukan karakter 

peserta didik antara lain guru juga menjadi 

motivator, fasilitator, model dan teladan, serta guru 

pendorong kreativitas peserta didik. Berarti 

membimbing, mengarahkan, dan mendidik watak, 

                                                             
       10 Nurzakiyah, “Strategi Pembentukan Karakter Peserta Didik di 

SMP Negeri 3 Mapili Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar,” 

(Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2017). 
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pikiran ,kepribadian, dan sebagainya. Maka pahami 

bahwa karakter identik dengan akhlak sehingga 

karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia 

baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, diri 

sendiri, sesama manusia maupun dalam lingkungan 

sekolah, budaya, dan adat istiadat. Hal-hal yang 

mendukung penbentukan karakter peserta didik 

adalah pembawaan, kepribadian, dan keluarga. 

Adapun faktor yang menghambat dalam 

pembentukan karakter peserta didik adalah 

komunikasi antara siswa dan guru atau antara siswa 

dengan orang tua. 

Yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya dengan penelian sekarang adalah 

dalam penelitian diatas peneliti membahas strategi 

guru, faktor, dan pendukung pembentukan karakter 

siswa. Sedangkan dalam penelitian ini atau 
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penelitian sekarang membahas integritas guru 

dalam proses pendidikan karakter. Dari objeknya 

penelitian yang sebelumnya berada pada tingkat 

SMP, sedangkan penelitian yang sekarang berada 

pada tingkat SD atau sekolah dasar. 

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fuani 

Tikawati Maghfiroh dalam judul “Upaya Guru 

Kelas dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa 

di MI Nurul Huda Kecamatan Belik Kabupaten 

Pemalang Tahun Pelajaran 2015/2016”. Hasil 

penelitiannya adalah sebagai berikut:11 

Peranan guru kelas dalam pembentukan 

karakter disiplin siswa di MI Nurul Huda 

Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang adalah guru 

sebagai pendidik, guru sebagai pembimbing guru 

                                                             
       11 Fuani Tikawati Maghfiroh, “Upaya Guru Kelas dalam 

Pembentukan Karakter Disiplin Siswa di MI Nurul Huda Kecamatan 
Belik Kabupaten Pemalang Tahun Pelajaran 2015/2016”, (Skripsi, UIN 

Walisongo, Semarang, 2016) 
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sebagai pelatih, dan guru sebagai evaluator. 

Upayanya dengan menggunakan metode 

pembiasaan, keteladanan, ceramah, dan simulasi. 

Yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah 

penelitian pada skripsi di atas hanya fokus pada 

satu objek karakter saja, yaitu karakter disiplin. 

Sedangkan pada skripsi ini ada tiga objek karakter 

yang teliti yaitu, karakter religius, karakter jujur, 

dan karakter disiplin. 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Indah 

Retno M.C dalam judul “Peran Guru dalam 

Membentuk Karakter Disiplin Siswa Kelas IV dan 

V SDN Ngujung 2 Maospati Magetan”. Hasil 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a. Peran guru sebagai pembimbing dalam 

membentuk karakter disiplin siswa kelas IV 
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dan V dengan memberi bimbingan dalam 

bentuk persuasif yang tidak memojokkan pada 

kesalahan siswa, dalam memberikan 

bimbingan guru harus memahami fisik maupun 

psikis siswa agar melaksanakan tugas dengan 

baik. 

b. Peran guru sebagai penasihat dalam 

membentuk karakter disiplin siswa kelas IV 

dan V selalu memberikan contoh yang baik 

pada siswa dan memberikan nasihat yang 

selalu dihubungkan dengan agama dan moral. 

c. Peran guru sebagai pengawas dalam 

membentuk karakter disiplin siswa kelas IV 

dan V dengan selalu melakukan pengamatan 

dan penilaian pada siswa. dalam hal ini 

pengamatan dan penilaian guru tidak 
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membeda-bedakan antara lali-laki dan 

perempuan.12 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada subjek yang terdapat dalam 

skripsi. Skripsi diatas subjeknya tentang peran 

guru, sedangkan skripsi ini subjeknya tentang 

integritas guru. Dan objek dari skripsi datas adalah 

membentuk karakter disiplin, sedangkan skripsi ini 

memiliki objek proses pendidikan karakter. 

B. Kajian teori   

1. Integritas Guru   

Integritas berasal dari kamus bahasa Inggris 

didefinisikan sebagai “wholeness, completeness, 

entirety, unified”. Keutuhan yang dimaksud adalah 

keutuhan dalam seluruh aspek hidup, khususnya 

                                                             
       12 Indah Retno M.C, “Peran Guru dalam Membentuk Karakter 
Disiplin Siswa Kelas IV dan V SDN Ngujung 2 Maospati Magetan”, 

(Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016). 
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antara perkataan dan perbuatan. Integritas berarti 

“the condition of having no part taken away” atau 

“the character of uncorrupted virtue”. Sering kali 

kita menggunakan kata integritas, etika, dan 

moralitas secara bergantian untuk menunjukkan 

maksud yang sama. Padahal secara sederhana, etika 

adalah standar tentang mana yang benar dan yang 

salah, baik, dan jahat. Apa yang kita pikir benar 

dan baik, itulah etika kita. Adapun moralitas adalah 

tindakan actual tentang hal yang benar dan salah, 

baik, dan jahat. Jadi, kalau etika ada di level 

teoretik, maka moralitas ada pada level praktik. 

Integritas sendiri adalah integrasi antara etika dan 

moralitas. Semakin terintegrasi, semakin tinggi 

level integritas yang ada. Dengan demikian, 
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integritas dapat menghasilkan sifat keteladanan 

seperti kejujuran, etika, dan moral.13 

Integritas merupakan perpaduan kompetensi 

dan implementasi yang dilakukan secara terus-

menerus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) integritas berarti kejujuran, mutu, sifat, 

atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang 

utuh sehingga memiliki kemampuan yang 

memancarkan kewibawaan. Jadi, guru berintegritas 

bermakna guru yang konsisten menjaga dan 

merawat kecintaannya terhadap profesinya.14 

Integritas bermula dari kekuatan hati untuk 

mencintai profesi yang kita lakoni. Kecintaan 

terhadap profesi akan melahirkan kenyamanan dan 

kebahagiaan. Dengan demikian integritas seorang 

                                                             
       13 Ibid, 150-151. 
       14 Gelora Mulia Lubis, Guru Berkekuatan Cinta 5 Cerdas 

Melejitkan Integritas…, 13 
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guru akan mampu bersikap dan berbuat secara 

bijasana. Jika sang guru sudah berintegritas tinggi, 

peserta didik juga akan memiliki integritas secara 

berproses.15 

Ada 4 prosos fragmentasi yang menurut 

Palmer dalam buku Guru Berkekuatan Cinta, 

bahwa secara umum terjadi dalam lembaga 

pendidikan. Pertama, kita memisahkan kepala dari 

hati. Akibatnya, akal tidak tahu bagaimana 

merasakan, dan hati tidak tahu bagaimana berfikir. 

Kedua, kita memisahkan fakta-fakta dari perasaan. 

Akibatnya, fakta-fakta mati yang kita paparkan di 

hadapan siswa. Fakta-fakta itu malah membuat 

dunia seperti memiliki jarak dari kehidupan siswa. 

kebenaran lantas dipersempit sekadar sebagai rasa 

perasaan seseorang. Ketiga, kita memisahkan 

                                                             
       15 Ibid, 14. 
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antara teori dan praktik. Akibatnya, yang diajarkan 

di sekolah adalah teori yang tidak ada hubungannya 

dengan kehidupan dan praktik yang tidak disertai 

pemahaman mendalam tentang pokok persoalan 

alias asal jalan saja. Keempat, kita memisahkan 

antara pengajaran (teaching) dan pembelajaran 

(learning). Akibatnya, yang kita temukan di 

sekolah adalah guru yang hanya berbicara, omong 

dan mengajar, tetapi tidak mendengarkan, dan 

siswa yang sekedar mendengarkan tapi tidak 

pernah angkat bicara. Keempat situasi terpecah ini 

menjadi tantangan bagi setiap guru jika ingin 

mengukuhkan integritasnya sebagai pendidik.16 

2. Pendidikan Karakter  

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

                                                             
       16 Doni Koesoema A, Pendidik Karakter di Zaman Keblinger…, 53. 
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Pendidikan karakter adalah segala sesuatu 

yang dilakukan guru, yang mampu 

mempengaruhi karakter peserta didik. guru 

membantu membentuk watak peserta didik. hal 

ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku 

guru, cara guru berbicara atau menyampaikan 

materi, bagaimana guru bertoleransi, dan 

bagaimana hal terkait lainnya.17 

Menurut beberapa definisi yang di 

kumpulkan oleh Berkowitz Bier, tentang 

pendidikan karakter yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Pendidikan karakter adalah gerakan 

nasional dalam menciptakan sekolah untuk 

mengembangkan peserta didik dalam 

memiliki etika, tanggung jawab, dan 

                                                             
       17 Pupuh Fathurrohman, AA Suryana, Fenny Fatriany, 

Pengembangan Pendidikan Karakter…, 16. 
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kepedulian dengan menerapkan dan 

mengajarkan karakter-karakter yang baik 

melalui penekanan pada nilai-nilai 

universal. Pendidikan karakter adalah 

usaha yang disengaja, proaktif yang 

dilakukan oleh sekolah dan pemerintah 

(daerah dan pusat) untuk menanamkan 

nilai-nilai inti, etis seperti kepedulian, 

kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan 

penghargaan terhadap diri dan orang lain. 

2) Pendidikan karakter adalah mengajar 

peserta didik tentang nilai-nilai dasar 

kemanusiaan termasuk kejujuran, 

kebaikan, kemurahan hati, keberanian 

kebebasan, kesetaraan, dan penghargaan 

kepada orang lain. Tujuannya adalah 

untuk mendidik anak-anak menjadi 
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bertanggung jawab secara moral dan 

warga Negara yang disiplin. 

3) Pendidikan karakter adalah usaha yang 

disengaja untuk mengembangkan karakter 

yang baik berdasarkan nilai-nilai inti yang 

baik untuk individu dan baik untuk 

masyarakat. 

4) Pendidikan karakter adalah pendekatan 

apa saja yang disengaja oleh personil 

sekolah, yang sering berhubungna dengan 

orang tua dan anggota masyarakat, 

membantu peserta didik dan remaja 

menjadi peduli, penuh prinsip, dan 

tanggung jawab.18 

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

                                                             
       18 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan 

Implementasi, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 9-10. 
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Tujuan pendidikan karakter menurut 

Heritage Foundation dalam buku Desain 

Pendidikan Karakter adalah membentuk 

manusia secara utuh (holistis) yang 

berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, 

emosi, sosial, kreatifitas, spiritual, dan 

intelektual siswa secara optional. selain itu 

juga membentuk manusia yang lifelong 

learners (pembelajar sejati).19 

Secara operasional tujuan pendidikan 

karakter dalam setting sekolah sebagai berikut: 

1) Mengutamakan dan mengembangkan 

nilai-nilai kehidupan yang dianggap 

penting dan perlu sehingga menjadi 

kepribadian kepemilikan peserta didik 

                                                             
       19 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2011),113. 
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yang khas sebagai mana nilai-nilai yang 

dukembangkan. 

2) Mengoreksi perilaku peserta didik yang 

tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah. 

3) Membangun koneksi yang harmonis 

dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memeratakan tanggung jaeab karakter 

bersama.20  

c. Fungsi Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan karakter adalah: 

1) Mengembangkan potensi peserta didik 

untuk menjadi perilaku yang baik bagi 

peserta didik yang telah memiliki sikap 

dan perilaku yang mencerminkan karakter 

dan karakter bangsa. 

                                                             
       20Novan Ardi Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD, 

(Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), 72. 
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2) Memperkuat kiprah pendidikan nasional 

untuk bertanggung jawab dalam 

pengembangan potensi peserta didik yang 

lebih bermartabat. 

3) Menyaring karakter-karakter bangsa 

sendiri dan karakter lain yang tidak sesuai 

dengan nilai-nilai karakter dan karakter 

bangsa.21 

d. Pendidikan Karakter Menurut Sudut Pandang 

Islam 

Dalam sudut pandang islam, pendidikan 

karakter berbeda dengan pendidikan-

pendidikan moral lainnya karena pendidikan 

karakter dalam islam lebih menitik beratakan 

pada hari esok, yaitu hari kiamat atau 

kehidupan abadi setelah beserta hal-hal yang 

                                                             
       21 Pupuh Fathurrohman, AA Suryana, Fenny Fatriany, 

Pengembangan Pendidikan Karakter…, 97. 
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berkaitan dengannya, perhitungan amal, 

pahala, dan dosa. Dari sini tampak bahwa 

pendidikan karakter dalam islam 

menyandingkan dan menyeimbangkan antara 

dua isi kehidupan, yaitu dunia dan akhirat.  

Pendidikan karakter ini ingin mewujudkan 

masyarakat beriman yang senantiasa berjalan 

di atas kebenaran. Masyarakat yang konsisten 

dengan nilai-nilai keadilan, kebaikan, dan 

musyawarah. Di samping itu, pendidikan islam 

juga bertujuan menciptakan masyarakat yang 

berwawasan, demi tercapainya kehidupan 

manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai 

humanisme yang mulia.22 

e. Peranan Guru dalam Pendidikan Karakter 

                                                             
       22 Ibid, 99-100. 
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1) Mencintai anak. Cinta yang tulus kepada 

anak adalah modal awal mendidik anak. 

Guru menerima anak didknya apa adanya, 

mencintainya tanpa syarat dan mendorong 

anak untuk melakukan yang terbaik pada 

dirinya. Penampilan yang penuh cinta 

adalah dengan senyum, sering tampak 

bahagia dan menyenangkan dan 

pandangan hidupnya positif. 

2) Bersahabat dengan anak dan menjadi 

teladan bagi anak. Guru harus bisa digugu 

dan ditiru oleh anak.  

3) Mencintai pekerjaan guru. Guru yang 

mencintai pekerjaannya akan senantiasa 

bersemangat. Guru yang hebat akan 

mencintai anak didiknya satu persatu, 

memahami kemampuan akademisnya, 
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kepribadiannya, kebiasaannya, dan 

kebiasaan belajarnya. 

4) Luwes dan mudah beradaptasi dengan 

perubahan. Guru harus terbuka dengan 

teknik mengajar baru, membuang rasa 

sombong dan selalu mencari ilmu. Ketika 

masuk ke kelas, guru harus dengan pikiran 

terbuka dan tidak ragu mengevaluasi gaya 

mengajarnya sendiri, dan siap berubah jika 

diperlukan. 

f. Proses Pendidikan Karakter 

Untuk mengupayakan keberhasilan dalam 

pendidikan karakter, ada beberapa proses 

pendidikan karakter yang diajarkan, yaitu: 

1) Knowing the good (ta’lim), yaitu tahap 

memberikan pemahaman tentang nilai-

nilai agama/akhlak melalui dimensi akal, 
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rasio, dan logika dalam setiap bidang 

studi; 

2) Loving the good (tarbiyah), yaitu tahap 

menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh 

terhadap nilai-nilai kebaikan, melalui 

dimensi emosional, hati, atau jiwa; 

3) Doing the good (taqwim), yaitu tahap 

mempraktikkan nilai-nilai kebaikan, 

melalui dimensi perilaku dan amaliah.23 

g. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 

Pendidikan Karakter 

Beberapa faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pendidikan karakter adalah: 

1) Faktor Insting (naluri). Insting merupakan 

perangkat tabiat yang dibawa manusia 

sejak lahir.24  

                                                             
       23 Anas Salahudun, Pendidikan Karakter: Pendidikan Berbasis 

Agama dan Budaya Bangsa, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 71. 
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2) Faktor adat/kebiasaan. Adat/kebiasaan 

adalah setiap tindakan dan perbuatan 

seseorang yang dilakukan secara berulang-

ulang dalam bentuk yang sama sehingga 

menjadi kebiasaan.25 

3) Faktor keturunan (wirotsah/heredity). 

Secara langsung atau tidak langsung 

keturunan sangat memengaruhi 

pembentukan karakter atau sikap 

seseorang.26 

4) Faktor milieu atau lingkungan. Milieu 

artinya suatu yang melingkupi tubuh yang 

hidup, meliputi tanah dan udara, sedangkan 

lingkungan manusia adalah apa yang 

                                                                                                                           
       24 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter…, 178. 
       25 Ibid, 179. 
       26 Ibid, 180. 



40 
 

 

mengelilinginya, seperti negeri, lautan, 

udara, dan masyarakat.27 

 

 

h. Penilaian Pendidikan Karakter 

Menurut Lufri dan Festiyed dalam 

jurnal Integrasi Pendidikan Karakter dan peran 

Guru di Sekolah, keberhasilan dalam program 

pendidikan karakter dapat diketahui melalui 

pencapaian indikator oleh peserta didik 

sebagaimana tercantum dalam standar 

kompetensi pada setiap jenjang pendidikan 

sebagai berikut:  

1) Religius  

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang 

                                                             
       27 Ibid, 182. 
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dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain.  

2) Jujur 

 Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan.  

3) Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya.  

4) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan. 



42 
 

 

5) Kerja Keras 

Tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan 

dan peraturan.  

6) Kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki.  

7) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis 

Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya 

dan orang lain. 

9) Rasa Ingin Tahu 
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Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10) Semangat Kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11) Cinta Tanah Air 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

12) Menghargai Prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 
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berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

 

13) Bersahabat/Komunikatif 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

14) Cinta Damai 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui, 

serta menghormati keberhasilan orang 

lain. 

15) Gemar Membaca 
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Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi dirinya. 

 

16) Peduli Lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi.  

17) Peduli Sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

member bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung Jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
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yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial dan budaya), negara dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian 

pendidikan karakter adalah terbentuknya 

budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, 

kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan 

masyarakat sekitar sekolah harus berlandaskan 

nilai-nilai tersebut.28 

Adapun nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan di sekolah adalah sebagai 

berikut: 

1) Nilai karakter dalam hubungan nya 

dengan Tuhan Yang Maha Esa  

                                                             
       28 Badariah, “Integrasi Pendidikan Karakter dan Peran Guru di 

Sekolah…,33-34. 
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Religius  

Pikiran, perkataan dan tindakan 

seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai kebutuhan 

dan ajaran agamanya. 

2) Nilai karakter yang hubungannya dengan 

diri sendiri  

a) Jujur  

Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan dan pekerjaan, 

baik terhadap diri dan pihak lain. 

b) Bertanggung jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang 
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harus dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan 

(alam, sosial dan budaya), negara 

Tuhan YME. 

c) Bergaya hidup sehat 

Segala upaya menetapkan kebiasaan 

yang baik dalam menciptakan hidup 

yang sehat dan menhindarkan 

kebiasaan buruk yang dapat 

mengganggu kesehatan. 

d) Disiplin 

Tindakan yang menujukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja keras 

Perilaku yang menujukkan upaya 

sungguh-sungguh dalam mengatasi 
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berbagai hambatan guna 

menyelesaikan tugas (belajar atau 

pekerjaan) dengan sebaik-baiknya. 

f) Percaya diri 

Sikap yakin akan kemampuan diri 

sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya setiap keinginan dan 

harapannya. 

g) Berjiwa wirausaha 

Sikap dan perilaku yang mandiri dan 

pandai atau berbakat mengenali 

produk baru, menentukan cara 

produksi baru, menyusun operasi 

untuk pengutan produk baru, 

memasarkannya, serta mengatur 

permohonan operasinya. 
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h) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan 

inivatif 

Berfikir dan melakukan sesuatu 

secara kenyataan atau logika untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dan 

termutakhir dari apa yang telah 

dimiliki. 

i) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

j) Ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari apa yang 

dipelajarinya, dilihat dan didengar. 

k) Cinta ilmu 
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Cara berpikir bersikap dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian dan penghargaan yang 

tinggi terhadap pengetahuan. 

3) Nilai karakter dalam hubungannya 

dengan sesama 

a) Sadar akan hak dan kewajiban diri 

dan orang lain 

Sikap tahu dan mengerti serta 

melaksankan apa yang menjadi 

milik/hak diri sendiri dan orang lain 

serta tugas/kewajiban diri sendiri 

serta orang lain. 

b) Patuh pada aturan-aturan sosial 

Sikap menurut dan taat terhadap 

aturan-aturan berkenaan dengan 

masyarakat dan kepentingan umum. 
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c) Menghargai karya dan prestasi orang 

lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat dan 

mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

d) Santun 

Sifat yang halus dan baik dari sudut 

pandang tata bahasa maupun tata 

perilakunya ke semua orang. 

e) Demokratis 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak 

yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

4) Nilai karakter dalam hubungannya 

dengan lingkungan  
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Peduli sosial dan lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah kerusakan pasa 

lingkungan alam disekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi dan ingin memberi bantuan bagi 

orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

5) Nilai kebangsaan 

a) Nasionalisme 

Cara berfikir, bersikap dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, ekonomi dan 

politik bangsanya. 
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b) Menghargai keberagaman 

Sikap memberikan respek atau 

hormat terhadap berbagai macam hal 

bail berbentuk fisik, sifat, adat, 

budaya, suku dan agama.29 

3. Religius, Jujur, dan Disiplin 

a. Religius 

1) Pengertian Religius 

Religius merupakan nilai karakter yang 

berhubungan antara manusia dengan 

Tuhannya. religius adalah nilai karakter 

yang menunjukkan pikiran, perkataan, dan 

tindakan seseorang selalu diupayakan 

berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan atau 

                                                             
       29 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 33-35. 
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ajaramn agamanya.30 Religius sebagai 

kendali diri manusia saat berinteraksi 

dengan Tuhan dan sesama manusia. 

Religius adalah karakter yang menunjukkan 

perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama, toleransi terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan 

memeluk agama lain.31 

Manusia religius berkeyakinan bahwa 

semua yang ada di dalam semesta ini adalah 

merupakan bukti yang jelas terhadap adanya 

Tuhan. Unsur-unsur perwujudan serta 

tanda-tanda ala mini pun mengukuhkan 

                                                             
       30 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1. 
       31 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, dan 

Implementas…, 85. 
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keyakinan bahwa di situ ada Maha Pencipta 

dan pengatur.32 

Menurut Stark dan Glock dalam buku 

Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, 

ada lima unsur yang dapat mengembangkan 

manusia menjadi religius. yaitu keyakinan 

agama, ibadat, pengetahuan agama, dan 

konsekuensi dari keempat unsure tersebut.33 

Keyakinan agama adalah kepercayaan 

atas doktrin ketuhanan,  seperti percaya 

terhadap adanya Tuhan, malaikat, akhirat, 

surga, neraka, takdir dan lain-lain. Ibadat 

adalah cara melakukan penyembahan 

kepada Tuhan dengan segala rangkaiannya. 

Pengetahuan agama adalah pengetahuan 

                                                             
       32 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk PendidikaN…, 
2. 
       33 Ibid, 3. 
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tentang ajaran agama meliputi berbagai segi 

dalam suatu agama, seperti pengetahuan 

tentang sembahyang, puasa, zakat, dan 

sebagainya. Pengalaman agama adalah 

perasaan yang dialami orang beragama, 

seperti rasa tenang, tentram, bahagia, 

syukur, patuh, taat, takut, menyesal, 

bertobat, dan sebagainya. Konsekuensi dari 

keempat unsur tersebut adalah aktualisasi 

dari doktrin agama yang dihayati oleh 

seseorang yang berupa sikap, ucapan, dan 

perilaku atau tindakan.34  

Menurut Sukanto dalam buku Nilai 

Karakter Refleksi untuk Pendidikan, 

menyatakan bahwa proses pemanusiaan 

sesuai dengan agama sebenarnya adalah 

                                                             
       34 Ibid, 3-4. 
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proses internalisasi iman, nilai-nilai, 

pengetahuan dan keterampilan dalam 

konteks mengakui dan mewujudkan nilai-

nilai itu ke dalam amal shaleh.35 

2) Dasar Religius Pendidikan Karakter 

Dasar pendidikan karakter sangat 

identik dengan ajaran setiap agama dan 

budaya bangsa. Bagi umat islam, sumber 

dasar pendidikan karakter menurut visi 

islam adalah sebagai berikut: 

a) Kitab Suci Al-Qur’an 

bagi umat Islam, kitab suci Al-

Qur’an adalah firman Allah SWT. yang 

diturunkan-Nya melalui perantara 

malaikat Jibril kepada Rasul-Nya, Nabi 

Muhammad SAW. Dalam kitab suci 

                                                             
       35 Ibid, 4. 
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Al-Qur’an telah tercantum seluruh 

pedoman hidup bagi umat Islam, 

sehingga kitab suci Al-Qur’an 

merupakan falsafah hidup muslim, baik 

di dunia maupun di akhirat kelak. Kitab 

suci Al-Qur’an merupakan ajaran Islam 

yang universal, baik dalam bidang 

akidah, syariah, ibadah, akhlak, 

maupun muamalah. dengan luasnya 

cakupan dalam aspek ekonomi, soaial, 

budaya, politik, pertahanan dan 

keamanan ataupun aspek pendidikan.36 

b) Sunnah (Hadits) Rasulullah SAW. 

Bagi umat Islam, Nabi Muhammad 

SAW. merupakan Rasul Allah terakhir 

                                                             
       36 Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter: 
Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya Bangsa, (Bandung: CV 

Pustaka Setia, 2013), 81. 
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yang mengemban risalah Islam. Segala 

yang berasal dari beliau SAW. baik 

perkataan, perbuatan maupun 

ketetapannya sebagai rasul merupakan 

sunnah bagi umat Islam yang harus 

dijadikan panutan. Hal ini karena 

sebagai rasul Allah, Nabi Muhammad 

SAW. senantiasa dibimbing oleh 

wahyu Allah SWT.37 

c) Teladan para sahabat dan tabiin. 

Para sahabat dan tabiin merupakan 

generasi awal Islam yang pernah 

mendapat pendidikan langsung dari 

Rasulullah SAW. Oleh Karena itu, 

sikap, perkataan, dan tindakan mereka 

senantiasa dalam pengawasan 

                                                             
       37 Ibid, 82. 
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Rasulullah SAW. Sebagai kader awal 

dakwah Islam, mereka dapat dijadikan 

contoh dalam hal perkataan, perbuatan, 

dan sikapnya selama tidak bertentangan 

dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.38 

d) Ijtihad 

Ijtihad merupakan totalitas 

penggunaan pikiran dengan ilmu yang 

dimiliki untuk menetapkan hukum 

tertentu apabila tidak ditemukan dalam 

Al-Qur’an, As-Sunnah, ataupun suatu 

kasus atau peristiwa tidak ditemukan 

pada masa Rasulullah SAW., para 

sahabat ataupun pada masa tabiin. 

Orang yang melakukan ijtihad harus 

mempunyai otoritas dan kualifikasi 

                                                             
       38 Ibid, 84. 
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sebagai orang yang mampu secara 

komprehensif dalam bidang keislaman 

dan bidang lain yang menjadi 

pendukungnya.39 

4) Indikator Keberhasilan pada Pendidikan 

Karakter Religius 

Indikator dirumuskan dalam bentuk 

perilaku peserta didik di kelas dan sekolah 

yang dapat diamati melalui pengematan 

guru ketika seorang peserta didik 

melakukan suatu tindakan di sekolah, tanya 

jawab dengan peserta didik, jawaban yang 

diberikan peserta didik terhadap tugas dan 

pertanyaan guru, serta tulisan peserta didik, 

dalam laporan dan pekerjaan rumah. 

                                                             
       39 Ibid, 85 
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perilaku yang dikembangkan dalam 

indikator pendidikan nilai-nilai karakter 

bangsa bersifat progresif. Artinya, perilaku 

tersebut berkembang semakin kompleks 

antara satu jenjang kelas ke jenjang kelas di 

atasnya dan bahkan dalam jenjang kelas 

yang sama. 

Indikator keterkaitan nilai karakter dan 

indikator dan indikator untuk siswa sekolah 

dasar pada nilai karakter religius40 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Indikator Kaeterkaitan Nilai pada Nilai 

Religius 

Nilai Indikator Indikator 

                                                             
       40 Ahmad Ulin Nuha, Model Pendidikan Nilai Religius, Jujur, dan 
Disiplin di SD Alam Auliya Kendal , (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 

2018), 59-61. 
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siswa kelas 

1-3 

siswa kelas 

4-6 

Religius: 

Sikap dan 

perilaku yang 

patuh dalam 

melaksanakan 

ajaran agama 

yang 

dianutnya, 

toleran 

terhadap 

pelaksanaan 

ibadah agama 

lain, serta 

hidup rukun 

dengan 

Mengenal 

dan 

mensyukuri 

tubuh dan 

bagiannya 

sebagai 

ciptaan 

Tuhan 

melalui 

cara 

merawatny

a dengan 

baik. 

Mengagumi 

sistem dan 

cara kerja 

organ-organ 

tubuh 

manusia 

yang 

sempurna 

dalam 

sinkronisasi 

fungsi organ. 

Mengagum

i kebesaran 

Bersyukur 

kepada 



65 
 

 

memeluk 

agama lain. 

Tuhan 

karena 

kelahiranny

a di dunia 

dan hormat 

kepada 

orangtuany

a. 

Tuhan karena 

memiliki 

keluarga 

yang 

menyayangin

ya. 

Mengagum

i kekuasaan 

Tuhan yang 

telah 

menciptaka

n berbagai 

jenis 

bahasa dan 

suku 

Merasakan 

kekuasaan 

Tuhan yang 

telas 

menciptakan 

berbagai 

keteraturan 

dalam 

berbahasa. 
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bangsa. 

Senang 

mengikuti 

sturan kelas 

dan sekolah 

untuk 

kepentinga

n hidup 

bersama. 

Merasakan 

manfaat 

aturan kelas 

dan sekolah 

sebagai 

keperluan 

untuk hidup 

bersama. 

Senang 

bergaul 

dengan 

teman 

sekelas dan 

satu 

sekolah 

dengan  

Membantu 

teman yang 

memerlukan 

bantuan 

sebagai suatu 

ibadah atau 

kebajikan. 
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berbagai 

perbedaan 

yang telah 

diciptakan-

Nya. 

 

b. Jujur 

1) Pengertian Jujur  

Jujur dalam bahasa Arab mengandung 

Arti benar (siddiq). Benar maknanya adalah 

benar dalam perkataan dan benar dalam 

perbuatan. Berlaku jujur dengan perkataan 

dan perbuatan mengandung makna bahwa 

dalam berkata harus sesuai dengan yang 

sesungguhnya, dan sebaliknya jangan berkata 
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yang tidak sesuai dengan yang 

sesungguhnya.41 

Jujur adalah perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri 

sendiri maupun pihak lain.42  

Jujur merujuk pada suayu karakter moral 

yang mempunyai sifat-sifat positif dan mulia 

seperti integritas, penuh kebenaran, dan lurus 

sekaligus tiadanya bohong, curang, ataupun 

mencuri.43 

2) Pendidikan Kejujuran 

Di sekolah, murid-murid itu berbuat jujur 

apabila: 

                                                             
       41 Nikmah Rochmawati, “Peran Guru dan Orang Tua Membentuk 

Karakter Jujur pada Anak,”  
       42 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan…, 
11. 
       43 Ibid, 12. 
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a) Menyampaikan sesuatu sesuai dengan 

keadaan sebenarnya; 

b) Bersedia mrngakui kesalahan, 

kekurangan ataupun keterbatasan diri; 

c) Tidak suka menyontek; 

d) Tidak suka berbohong; 

e) Tidak memanipulasi fakta/informasi; 

f) Berani mengakui kesalahan.44 

3) Indikator Keberhasilan pada Nilai Jujur 

Keterkaitan nilai dan indikator untuk 

siswa sekolah dasar pada nilai jujur,45 

sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Indikator Kaeterkaitan Nilai pada Nilai 

Jujur 

                                                             
       44 Ibid, 16. 
       45 Ahmad Ulin Nuha, Model Pendidikan Nilai Religius, Jujur, dan 

Disiplin di SD Alam Auliya Kendal…, 64. 



70 
 

 

Nilai Indikator siswa 

kelas 1-3 

Indikator 

siswa kelas 

4-6 

Jujur: 

Perilaku 

yang 

didasarkan 

pada upaya 

menjadikan 

dirinya 

sebagai 

orang yang 

selalu dapat 

dipercaya 

dalam 

perkataan, 

tindakan, 

Tidak meniru 

jawaban teman 

(menyontek) 

ketika ulangan 

ataupun 

mengerjakan 

tugas di kelas. 

Tidak meniru 

pekerjaan 

temannya 

dalam 

mengerjakan 

tugas di 

rumah. 

Menjawab 

pertanyaan 

guru tentang 

sesuatu 

berdasarkan 

yang 

diketahuinya. 

Mengatakan 

dengan 

sesungguhny

a sesuatu 

yang telah 

terjadi atau 

yang 
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dan 

pekerjaan. 

dialaminya. 

Mau bercerita 

tentang 

kesulitan 

dirinya dalam 

berteman. 

Mau bercerita 

tentang 

kesulitan dan 

menerima 

pendapat 

temannya. 

Menceritakan 

suatu kejadian 

berdasarkan 

sesuatu yang 

diketahuinya. 

Mengemukak

an pendapat 

tentang 

sesuatu 

sesuai dengan 

yang 

diyakininya. 

Mau 

menyatakan 

tentang 

Menegmukak

an 

ketidaknyam
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ketidaknyaman

an suasana 

belajar di kelas. 

anan dirinya 

dalam belajar 

di sekolah. 

 

 

c. Disiplin 

1) Pengertian Disiplin 

Disiplin  merupakan tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

peraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, disiplin berarti ketaatan 

(kepatuhan) pada peraturan (tata tertib). 

Kata disiplin memiliki makna diantanya 

menghukum, melatih, dan mengembangkan 

kontrol diri anak. Disiplin akan membantu 

anak untuk mengembangkan kontrol dirinya 

dan membantu anak mengenali perilaku 
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yang salah lalu mengoreksinya. Disiplin 

tidak identik dengan kekerasan. Karena 

disiplin yang benar dan proporsional adalah 

jika disiplin ini diterapkan dengan penuh 

kesadaran dan kasih sayang.46 

Menurut Ahmad yang telah dikutip 

dalam jurnal Pembentukan Karakter 

Disiplin Siswa Melalui Guru Kelas, disiplin 

dapat membentuk kejiwaan anak untuk 

memahami peraturan sehingga dia mengerti 

kapan saat yang tepat untuk melaksanakan 

peraturan dan kapan pula 

mengesampingkannya. sedangkan peraturan 

itu sendiri ada dalam keseharian hidup anak. 

Kondisi kejiwaan hidup anak butuh diatur 

                                                             
       46 Nur Rahmawati, “Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Melalui 

Guru Kelas di SD Negeri 3 Rejosari Kabupaten Oku Timur…, 230. 
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sehingga sehingga seorang anak akan 

merasa tentram jika hidupnya teratur.47 

Disiplin adalah tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan.48 Disiplin 

merujuk pada instruksi sistematis yang 

diberikan kepada murid (disciple). Untuk 

mendisiplinkan berarti menginstruksikan 

orang untuk mengikuti tatanan tertentu. 

Biasanya kata “disiplin” berkonotasi 

negatif. Ini karena untuk melangsungkan 

tatanan dilakukan melalui hukuman. Dalam 

arti lain, disiplin berarti suatu ilmu tertentu 

yang dilakukan kepada murid. Orang dulu 

menyebutnya vak (disiplin) ilmu. Di 

                                                             
       47 Ibid, 231. 
       48 Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan, 

(Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 35. 
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perguruan tinggi, disiolin bisa disamakan 

artinya dengan “fakultas.”49 

2) Macam-macam Disiplin 

Jamal Ma’mur Asmani membagi disiplin 

menjadi 4 macam: 

a) Disiplin Waktu 

b) Disiplin Menegakkan Aturan 

c) Disiplin Sikap 

d) Disiplin dalam Beribadah.  

3) Indikator Keberhasilan pada Nilai Disiplin 

Indikator keterkaitan nilai pada nilai 

disiplin50, sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Indikator Kaeterkaitan Nilai pada Nilai 

Disiplin 

                                                             
       49 Ibid, 35-36. 
       50 Ahmad Ulin Nuha, Model Pendidikan Nilai Religius, Jujur, dan 
Disiplin di SD Alam Auliya Kendal , (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 

2018), 70. 
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Nilai 

Indikator 

siswa kelas 

1-3 

Indikator 

siswa kelas 

4-6 

Disiplin: 

Tindakan 

yang 

menunjukk

an perilaku 

tertib dan 

patuh pada 

berbagai 

ketentuan 

dan 

peraturan. 

Datang ke 

sekolah dan 

masuk kelas 

pada 

waktunya. 

Menyelesai

kan tugas 

pada 

waktunya. 

Melaksanak

an tugas-

tugas kelas 

yang 

menjadi 

tanggung 

jawabnya. 

Saling 

menjaga 

dengan 

teman agar 

semua 

tugas-tugas 

kelas 

terlaksana 

dengan 
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baik. 

Duduk pada 

tempat yang 

telah 

ditetapkan. 

Selalu 

mengajak 

teman 

menjaga 

ketertiban 

kelas. 

Mentaati 

peraturan 

sekolah dan 

kelas. 

Mengingatk

an teman 

yang 

melanggar 

peraturan 

dengan 

kata-kata 

sopan dan 

tidak 

menyinggu
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ng. 

Berpakaian 

rapi. 

Berpakaian 

sopan dan 

rapi. 

Mematuhi 

aturan 

permainan. 

Mematuhi 

aturan 

sekolah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.51 Penelitian 

kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan. 

Penelitian kualitatif, di eksplorasi dan diperdalam dari 

fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas 

perilaku, kejadian, tempat, dan waktu.52 

                                                             
       51 Dr. Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, 

dan Tindakan (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181. 
       52 M. Djunadi Ghoni, Fauzan Al Manshur, Metode Penelitian 

Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25. 
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Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. 

Studi kasus adalah sebuah jenis penelitian yang cukup 

bahkan sangat popular di kalangan ilmuwan sosial 

hingga dewasa ini. Terlepas dari perbedaan pendapat 

dalam hal cukup mudah atau sulitnya melakukan 

penelitian studi kasus , sesungguhnya jenis penelitian 

ini menarik untuk diikuti dan dikembangkan, baik oleh 

yang sudah berpengalaman maupun yang masih pada 

tingkat pemula. Seperti yang berlaku pada jenis-jenis 

penelitian lainnya, studi kasus tentu memerlukan 

kecermatan, sikap obyektif dan rendah hati dari seorang 

peneliti.53  

Alasan peneliti melakukan penelitian studi kasus 

karena penelitian ini dilakukan di lingkungan sekolah 

dan penelitian ini dilakukan atas dasar untuk 

menghasilkan data yang diperoleh dari hasil 

                                                             
       53 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif ( Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2012), 31-33. 
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wawancara, observasi, dan sekaligus dokumentasi yang 

kemudian akan dianalisis menjadi suatu teori. Meski 

mencakup satu kesatuan sistem, penelitian studi kasus 

tidak harus meneliti satu orang atau satu individu saja. 

Namun bisa dengan beberapa orang atau objek yang 

memiliki satu kesatuan fokus fenomena yang akan 

diteliti. Hal tersebut sesuai dengan objek yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Karena untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal, peneliti harus meneliti tidak hanya 

pada satu objek.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi penuh 

dalam menggali data di lapangan. Sebagai Human 

Instrument dan dengan teknik pengumpulan data 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi 

maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber.  
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Peneliti memulai penelitiannya di SD Ma’arif 

Ponorogo pada tanggal 20 April 2019 sampai tanggal 

20 Maret 2019. Dalam kurun waktu tersebut, peneliti 

mewawancarai, mendokumentasi, dan mengobservasi 

tentang semua hal yang berkaitan dan yang dibutuhkan. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi 

penelitian di SD Ma’arif Ponorogo. Peneliti memilih 

tempat ini karena berdasarkan pada hasil observasi awal 

peneliti menemukan suatu masalah yang unik dan 

menarik dalam penyelesaiannya. Adapun alasan peneliti 

dalam memilih lokasi ini adalah peneliti mengetahui 

bahwa SD Ma’arif Ponorogo ini adalah salah satu SD 

favorit di kota Ponorogo. Selain itu peneliti memilih 

penelitian di SD Ma’arif Ponorogo dengan tujuan untuk 

mengetahui berbagai integritas guru dalam proses 

pendidikan karakter siswa khususnya di kelas IV.  
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4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data seperti 

dokumen dan hasil pengamatan langsung. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manusia, yang terdiri dari guru dan siswa SD 

Ma’arif Ponorogo. 

b. Non manusia, yang meliputi dokumen, hasil 

pengamatan langsung dan buku-buku yang relevan 

seperti absensi SD Ma’arif Ponorogo. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara dilakukan melalui para tokoh/key 

informan. Pada tahap ini, materi wawancara 

bersifat umum. Pada tahap berikutnya wawancara 
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akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan 

langsung menghubungi sumber-sumber yang 

berhubungan langsung (first hand) seperti guru dan 

siswa kelas IV SD Ma’arif Ponorogo. Kemudian 

data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi 

dokumentasi dan observasi 

2. Observasi  

Observasi dilakukan pertama pada seluruh 

aktivitas yang menjadi fokus masalah penelitian. 

Kemudian setelah observasi yang bersifat 

keseluruhan ini diperoleh data-data yang bersifat 

umum maka peneliti akan lebih memfokuskan 

observasi pada kegiatan-kegiatan yang langsung 

terkait dengan fokus penelitian. 

3. Dokumentasi  

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk 

menambah atau memperkuat apa yang terjadi, dan 
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sebagai bahan untuk melakukan komparasi dengan 

hasil wawancara, sejauh ada dokumentasi yang bisa 

diperoleh di lapangan.54 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif, seperti yang di 

kemukakan oleh Miles dan Huberman dalam penelitian 

ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam 

menganalisi data penelitian kualitatif yaitu (1) reduksi 

data (data reduction); (2) paparan data (data display); 

dan (3) penarikan kesimpulan dan verivikasi 

(conclusion drawing/verifying). 

 

 

 

 

                                                             
       54 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Tindakan…., 205. 
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Gambar 1.1 Teknik Analisis Data 

Analisi data kualitatif dilakukan secara bersamaan 

dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya 

kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan 

sesudah pengumpulan data. 

1. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 

Pengumpulan 

data Penyajian 
data 

Reduksi 
data 

kesimpulan 
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pengumpualan data. Temuan yang dipandang 

asing, tidak di kenal, dan belum memiliki pola, 

maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena 

penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan 

makna yang tersembunyi dibalik pola dan data 

yang tampak. 

2. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi 

tersusun, dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data digunakan untuk lebih 

meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan 

analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan 

dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks 

jaringan kerja.  

3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian 

yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil 
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analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk 

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman 

pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis 

interactive model, kegiatan pengumpulan data, 

reduksi data, paparan data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan 

interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya 

yang berlanjut, berulang dan terus menerus. 

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang 

saling menyusul.55 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam setiap penelitian, kriteria utama  dalam 

melihat keabsahan data penelitian menurut Sugiyono 

adalah valid, reliable, dan objektif, valid atau validasi 

                                                             
       55 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik 

(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), 210-212. 
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merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan daya tangkap peneliti. 

Data yang valid ialah data yang sama antara yang 

dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada 

realitas objek/subjek yang diteliti. Reliable atau 

reabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data 

atau temuan. Objektif atau obyektifitas adalah 

berkenaan dengan derajat kesepakatan antar banyak 

orang terhadap suatu data.56 

Uji kreadibilitas  pada penelitian kualitatif 

dilakukan dengan berbagai cara perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus 

negatif dan pengecekan anggota. Namun, dalam 

penelitian ini menggunakan dua cara saja dalam uji 

kreadibilitas yaitu dengan cara sebagai berikut : 

                                                             
       56 Nurul Ulfatin, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan, (Bandung: 276. 
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1. Ketekunan pengamat 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan ini 

dilaksanakan peneliti dengan cara: 

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan pembentukan karakter. 

b. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu 

titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

tampak salah factor yang di telaah sudah 

difahami dengan cara yang biasa. 
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2. Triangulasi  

Teknik triangulasi ialah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data ini untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap suatu data. 

Dengan demikian terdapat 4 macam triangulasi, 

yaitu:  

a. Triangulasi sumber, berarti membandingkan 

dan mengecek balik informasi atau data yang 

diperoleh dari sumber/informan yang berbeda. 

b. Triangulasi metode/teknik yang berarti 

membandingkan dan mengecek balik informasi 

atau data yang di peroleh dari metode 

pengumpulan data yang berbeda-beda. 

c. Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan 

pengecekan data dengan waktu yang berbeda, 

pengamatan tidak hanya dilakukan satu kali, 
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tetapi beberapa kali dalam waktu yang 

berbeda. 

d. Triangulasi penyidik/investigator berarti 

membandingkan dan mengecek informasi atau 

data yang diperoleh peneliti yang satu dengan 

peneliti yang lain. 

Berdasarkan penjelasan tentang teknik 

triangulasi di atas, teknik yang penulis pakai 

dalam penelitian ini adalah triangulasi 

metode/teknik. Karena teknik tersebut dapat 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila 

dengan tiga teknik pengijian kredibilitas data 

tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, 

maka peneliti dapat melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau 
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yang lain. Atau mungkin semua benar, karena 

sudut pandangnya yang berbeda-beda. 

8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan dalam penelitian ada 3 tahap dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu 

tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 

penelitian tersebut adalah : 

1. Tahap pra lapangan : 

a) Menyusun rancangan penelitian 

b) Memilih lapangan penelitian 

c) Mengurus perizinan 

d) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

e) Memilihan dan memanfaatkan informan 

f) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

a) Memahami latar belakang 

b) Mengumpulkan data 
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3. Tahap analisis data 

a) Analisi selama dan setelah pengumpulan data 

b) Tahap penulisan hasil laporan.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
       57 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif 

dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 372. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Singkat SD Ma’arif Ponorogo 

SD Ma’arif Ponorogo didirikan pada tahun 

1939 M, terletak ± 1 KM sebelah timur Ibu Kota 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jl. Sultan Agung 

No. 83 A. Pada tahun ajaran 2017/2018 ini SD 

Ma’arif memiliki siswa sejumlah 837 anak yang 

terbagi dalam 28 kelas. Secara kuantitatif ini 

merupakan capaian yang prestisius bagi sebuah 

lembaga pendidikan Dasar swasta yang berada di 

sebuah kota kecil. Namun juga merupakan 

tantangan bagi SD Ma’arif untuk meningkatkan 

kualitasnya sehingga menjadi salah satu lembaga 

pendidikan yang mampu bersaing untuk terus eksis 
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dalam mencetak generasi yang berprestasi, 

terampil, berkepribadian berlandaskan Imtaq (iman 

dan taqwa), dan sekaligus menjawab tantangan dan 

tuntutan zaman yang terus berkembang. Untuk itu, 

sampai sekarang SD Ma’arif terus berbenah diri 

agar dapat shālih luklli zamān wa makān.  

SD Ma’arif merupakan salah satu Lembaga 

Pendidikan Dasar swasta di Ponorogo yang 

memadukan kurikulum pendidikan umum dan 

agama. Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara 

bersama-sama, sehingga dengan demikian siswa 

diharapkan mampu memperoleh pengetahuan 

umum dan agama secara seimbang. Pendidikan 

umum mengikuti kurikulum serta materi pelajaran 

yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan seperti 

Sains, Matematika, PKn, IPS, Bhs. Inggris, Bhs. 

Indonesia, Bhs. Jawa, Penjaskes dll. sedangkan 
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pendidikan agama mengikuti kurikulum dari 

Lembaga Pendidikan Ma’arif sebagai lembaga 

pengelola serta pengembangan pendidikan di 

kalangan Nahdlatul Ulama. Adapun materi 

pelajaran agama yang disampaikan adalah Fiqh, 

Aqidah Akhlak, Qur’an Hadits, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Bahasa Arab serta Aswaja 

(Ahlussunnah wal jamā’ah), yang menjadi salah 

satu ciri khas lembaga pendidikan yang berada di 

bawah naungan NU.  

Adapun untuk mengembangakan keilmuan 

serta meningkatkan kreatifitas siswa di bidang 

science maka disediakan sarana dan prasarana 

seperti  APE baik out door maupun in door, 

laboratorium MIPA, Lab. Komputer. Untuk 

memperdalam serta memperkaya pengetahuan 

siswa maka diadakan les yang dikelola oleh 
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sekolah. Selain itu juga diadakan kegiatan ekstra 

yang mewadahi bakat serta minat siswa. Di 

antaranya kepramukaan dan olah raga. Di bidang 

seni dan budaya SD Ma’arif memiliki Drumband, 

group hadroh Ansyadana. Di bidang keagamaan 

kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan Shalat 

Dluhur secara berjama’ah, Shalat Dluha, 

bimbingan tartīlul qur’ān serta qirōatul qur’ān.  

Dari kesemuanya itu menunjukkan komitment SD 

Ma’arif untuk mencetak intelek yang agamis dan 

agamawan yang intelek. 

Namun demikian, masih ditemukan kendala 

yang dirasa perlu untuk segera ditangani yaitu 

belum terwujudnya ruangan kelas ideal dan 

proporsional antara jumlah siswa dengan ruangan 

kelas yang ada. Diharapkan dengan 

terrealisasikannya program tersebut, SD Ma’arif 
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mampu menjadi sekolah unggulan yang berkualitas 

serta dapat mengadakan lingkungan belajar yang 

kondusif, dan menyelenggarakan kegiatan belajar 

mengajar yang berkualitas.58 

2. Visi dan Misi SD Ma’arif Ponorogo 

a. Visi: 

Berprestrasi, terampil, berkepribadian 

berlandaskan Iman dan Taqwa  

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran yang 

aktif, kreatif, produktif, inovatif dan 

menyenangkan 

2) Mencetak generasi yang b.erprestasi 

dalam bidang akademik  

3) Maupun non-akademik yang berguna 

bagi agama, nusa dan bangsa. 

                                                             
       58 Lihat Dokumen 01/D/24-IV/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
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4) Mengembangkan sumber daya 

manusia yang memiliki kepribadian 

yang tinggi dan keimanan serta 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa.59 

3. Letak Geografis 

SD Ma’arif Ponorogo berlokasi di jalan Sultan 

Agung No. 83A kelurahan Bangunsari, kecamatan 

Ponorogo, kabupaten Ponorogo, dengan nomor 

telp. 0352-483359. Serta mempunyai NIS. 100390 

dan NSS. 102051117039 dan terakreditasi A.60 

SD Ma’arif Ponorogo ini memiliki lokasi yang 

sangat strategis. Hal ini di karenakan sekolah ini 

tepat berada di pinggir jalan protocol antara 

kota/kabupaten. Selain itu juga didukung dengan 

kemudahan transportasi karena dekat dengan 

                                                             
       59 Lihat Dokumen 02/D/24-IV/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
       60 Lihat Dokumen 03/D/24-IV/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
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beberapa sekolah tinggi di Ponorogo, sehingga 

membuat semua orang mudah untuk 

mengunjunginya. 

4. Keadaan Guru SD Ma’arif Ponorogo 

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh, 

jumlah tenaga guru SD Ma’arif Ponorogo dengan 

perincian sebagai berikut: 

a. Jenis Kelamin 

1) Guru laki-laki   : 24 orang 

2) Guru perempuan  : 22 orang 

b. Jumlah Guru dan Karyawan 

1) Guru Negeri  : 4 orang 

2)  Guru Bantu  : -  

3) Guru Yayasan  : 34 orang 

4) Tenaga Administrasi  : 3 orang 

5) Tenaga Keuangan  : 1 orang 

6) Penjaga Koperasi  : 1 orang 
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7) Penjaga UKS  : 1 orang 

8) Penjaga sekolah  :  2 orang 

Jumlah Keseluruhan  : 46 orang  

c. Ijazah Tertinggi 

S2 :   2 orang 

S1 : 42 orang 

D2 :  - 

SMA :  1 orang 

SD :  1 orang61 

5. Keadaan Siswa SD Ma’arif Ponorogo 

Pada tahun pelajaran 2018/2019 SD Ma’arif 

Ponorogo memiliki jumlah siswa sebanyak 902 

siswa. Untuk lebih rinci jumlah siswa dan siswi SD 

Ma’arif Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut62: 

 

                                                             
       61 Lihat Dokumen 04/D/24-IV/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
       62 Lihat Dokumen 05/D/24-IV/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
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Tabel 1.4 

Keadaan Siswa SD Ma’arif Ponorogo 

Kelas 

Jumlah 

Rombel 

L P Jumlah 

I 5 96 82 178 

II 5 84 92 176 

III 5 87 78 152 

IV 4 88 72 160 

V 4 58 64 122 

VI 4 63 64 127 

Jumlah 28 473 442 902 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Integritas Guru dalam Proses Pendidikan 

Karakter Religius Kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo 
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Pendidikan adalah suatu hal yang sangatlah 

penting bagi keberlangsungan kehidupan 

manusia. Pendidikan dapat dibagi menjadi 3 

kategori yaitu : Pendidikan yang berasal dari 

orang tua, pendidikan yang berasal dari sekolah 

dimana disanalah tempat kegiatan ilmu 

Pengetahuan dan Pendidikan diajarkan, dan juga 

Pendidikan yang berasal dari lingkungan. 

Sekolah sebagai suatu organisasi, memiliki 

pendidikan karakter tersendiri yang dibentuk dan 

dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebiasaan-

kebiasaan, kebijakan-kebijakan, dan perilaku 

orang-orang yang ada di dalamnya. Sama halnya 

dengan SD Ma’arif Ponorogo, lembaga 

pendidikan ini memiliki pendidikan karakter 

sekolah yang menjadi ciri khas lembaga tersebut. 
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Salah satunya adalah pendidikan karakter 

religius.  

Banyak upaya yang dapat dilakukan guna 

melaksanakan proses pendidikan karakter 

religius, salah satunya melalui peran dari 

sekolah. Seperti halnya yang dijelaskan oleh 

kepala sekolah tentang peran sekolah dalam 

karakter religius yaitu sebagai berikut: 

Peran sekolah adalah menambah alokasi waktu 

dari kelas 1 sampai kelas 6. Strateginya peran 

sekolah kelas 1 tidak pulang jam 11.00 atau jam 

10.30 seperti di SD lain, tapi pulang jam 12 atau 

jam 11.45. Karena kami menggunakan waktu itu 

untuk menambah materi-materi keagamaan yang 

kedepannya adalah merupakan wujud peran 

sekolah pendidikan karakter anak dan untuk 

menciptakan akhlakul karimah.63  

 

Integritas guru dapat juga dilakukan melalui 

pendidikan karakter religus, diantaranya seperti 

yang di terapkan oleh SD Ma’arif Ponorogo, 

                                                             
       63 Lihat Deskripsi Wawancara 03/W/20-4/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
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yaitu seperti pelaksanaan sholat dhuha sebelum 

jam pelajaran, tartil Al-Qur’an dan do’a-do’a 

harian. Untuk menerapkan pendidikan karakter 

tersebut, langkah guru kelas IV B dalam 

penerapan pendidikan karakter antara lain 

sebagai berikut:  

Dalam pendidikan karakter religius adalah ketika 

pelaksanaan sholat dhuha, saya tidak hanya 

menyuruh sholat saja, tapi saya juga ikut 

melaksanakan sholat dhuha untuk memberikan 

contoh.64 

 

Adapun peran guru dari kelas IV A untuk 

mendukung proses pendidikan karakter, terutama 

guru kelas dan peserta didik. dalam mendukung 

pendidikan karakter, guru kelas juga memiliki 

peran penting yaitu: 

saya membiasakan saat pagi hari sebelum masuk 

kelas yaitu sholat dhuha terlebih dahulu dan 

itupun juga kebijakan dari sekolah. Ketika 

                                                             
       64 Lihat Deskripsi Wawancara 26/W/20-4/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
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pelaksanaan sholat dhuha, semua guru juga ikut 

bertanggung jawab. Jadi tidak dibebankan 

kepada guru agama saja. setelah itu siswa masuk 

kelas dan dilanjutkan membaca tartil Qur’an dan 

hafalan do’a-do’a.65  

 

semua warga sekolah harus terlibat, terutama 

peserta didik dan guru dalam pendidikan 

karakter. Contohnya ketika pelaksaan sholat 

dhuha guru juga terlibat dalam pelaksanaan 

sholat dhuha dan ada beberapa guru yang berjaga 

di belakang. Hal ini bertujuan agar anak tertib 

termasuk dalam menata barisan sholat.66 Dengan 

sepert itu  dilihat peran integritas guru dalam 

menumbuhkan karakter religius siswa. Dengan 

penerapan yang disepakati bersama, tanpa 

membebankan kewajiban kepada salah satu 

                                                             
       65 Lihat Deskripsi Wawancara 15/W/20-4/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
       66 Lihat Deskripsi Observasi 01/O/20-IV/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
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pihak saja, maka akan tercipta sebuah integritas 

yang tinggi dalam lembaga tersebut. 

Dalam proses pendidikan karakter di sekolah, 

tidak hanya peserta didik saja yang harus 

berusaha memahami karakter dirinya sendiri, 

akan tetapi guru sebagai pendidik juga harus bisa 

menempatkan dirinya di setiap situasi yang 

menyangkut pendidikan murid-muridnya. 

Dengan hal seperti itulah guru dapat dianggap 

dan disebut telah memiliki integritas yang tinggi. 

2. Integritas Guru dalam Proses Pendidikan 

Karakter Jujur Kelas IV di SD Ma’arif Ponorogo 

Mengingat pentingnya pendidikan karakter 

bagi anak bangsa, maka dari itu sangat penting 

perilaku jujur ini menjadi dasar karakter yang 

harus di tekankan kepada siswa. Seperti halnya 

di SD Ma’arif Ponorogo ini, lembaga pendidikan 
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ini sangat menerapkan pendidikan karakter jujur. 

Nilai kejujuran sebenarnya juga didasari dari 

nilai religius, kejujuran perlu mendapatkan 

prioritas dalam pendidikan nilai dikarenakan 

kejujuran saat ini sudah terkikis prioritasnya 

didalam diri manusia. Dengan begitu peran 

sekolah dalam mendukung pendidikan karakter 

jujur ialah sebagai berikut: 

1) Mengkoordinir yang kaitannya dengan dana 

sosial yang dilakukan oleh siswa. Misalnya 

dana tersebut digunakan untuk menjenguk 

temannya yang sakit. 2) mengkondisikan 

manajement keuangan walaupun nominalnya 

kecil. Misalnya mengkoordinir keuangan 

untuk makan siang. 3) Menemukan uang 

yang bukan miliknya dan dimasukkan ke kas 

umum.67  
 

Kegiatan tersebut juga sangat penting untuk 

penanaman pendidikan karakter jujur. Seperti 

halnya yang telah diterapkan oleh SD Ma’arif 

                                                             
       67 Lihat Deskripsi Wawancara 04/W/20-4/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
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Ponorogo tersebut merupakan perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. 

Meskipun hanya hal yang sepele, itu sudah bisa 

mewakili awal dari siswa untuk melakukan 

karakter jujur.  

Sebagai guru yang memiliki integritas untuk 

menjadikan siswa memiliki karakter jujur, guru 

juga memiliki peran dalam pendidikan karakter 

jujur. Karena hal yang pertama jika terjadi 

masalah tentang kejujuran, pihak pertama yang 

langsung dihubungi adalah guru kelas mereka 

dan sekaligus yang mengatasinya. Seperti halnya 

yang dilakukan oleh guru kelas IV A berikut: 

1) Jika ada siswa yang bertengkar saya 

tanya yang sejujur-jujurnya. 2) 

membiasakan kejujuran sejak kecil. 3) 

menghubungi orang tua anak tentang apa 
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yang anak lakukan di sekolah jika berbuat 

ulah.68 

 

Pendidikan karakter tidak bisa dilakukan jika 

hanya melibatkan satu perantara. Hubungan 

antara guru dan orang tua juga sangat diperlukan 

untuk mewujudkan karakter siswa. Jika di 

sekolah siswa bisa berbuat jujur atas bimbingan 

dari guru, maka orang tua di rumah juga harus 

membimbing anaknya agar terwujud karakter 

jujur. Jadi perlu adanya komunikasi antara guru 

dengan orang tua. 

Bentuk penerapan guru dalam pendidikan 

karakter jujur, juga memegang peranan penting 

dalam menciptakan integritas guru dalam proses 

pendidikan karakter. Seperti penerapan karakter 

jujur yang dilakukan oleh guru kelas IV B. 

                                                             
       68 Lihat Deskripsi Wawancara 19/W/20-4/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
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Penerapan yang dilakukan antara lain sebagai 

berikut : 

Bentuknya adalah sikap jujur anak. Yaitu anak 

mau mengakui bahwa dia salah ketika bertengkar 

dengan temannya dan juga jika menemukan 

uang/barang bukan miliknya segera lapor ke 

guru.69 

 

Selain guru menerapkan agar anak mau 

mengakui kesahannya, siswa di SD Ma’arif 

Ponorogo ini juga dididik oleh guru mereka jika 

menemukan uang segera lapor ke guru. Dari 

uang temuan itu mereka masukkan ke dalam 

kotak uang temuan.70 Bentuk penerapan tersebut 

juga sangat penting bagi pendidikan karakter 

jujur siswa. Karena dari penerapan jujur, maka 

kebaikan-kebaikan yang lainnya akan mengikuti. 

Penanaman karakter jujur pada murid tidaklah 

                                                             
       69 Lihat Deskripsi Wawancara 34/W/20-4/2019 dalam lampiran 
skripsi ini. 
       70 Lihat Dokumentasi 06/D/20-4/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
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menjadi hal yang mudah. Guru harus bekerja 

ekstra demi tumbuhnya bibit-bibit kejujuran 

didalam hati para muridnya. Maka dari itu, disini 

lah wadah sebagai tolak ukur peran integritas 

guru terhadap tanggung jawabnya membina para 

murid. 

3. Integritas Guru dalam Proses Pendidikan 

Karakter Disiplin Kelas IV 

Selain pendidikan karakter religius dan jujur 

yang diterapkan di sekolah, pendidikan karakter 

disiplin juga sering ditemui di lingkungan 

sekolah. Pendidkan karakter disiplin merupakan 

hal penting untuk memperhatikan dalam rangka 

membina karakter seseorang. Dalam pendidikan 

karakter disiplin yang berkualitas, perlu dibina 

sejak usia dini. Pendidkan karakter disiplin tidak 

terlepas dari bimbingan, pengawasan, dan 
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nasehat demi membuat anak disiplin. Peran 

sekolah juga sangat penting dalam mendudukung 

pendidikan karakter disiplin di sekolah. 

Memberi sanksi yang sifatnya edukatif dan tidak 

memberatkan siswa. contohnya dalam pelaksaan 

sholat dhuha, jika anak terlambat nati anak 

diminta untuk melakukan sholat jama’ah sesame 

teman yang terlambat dan untuk hafalan Al-

Qur’annya juga ditambah. Itu cara pembentukan 

karakter disiplin melalui sangsi yang sifatnya 

edukatif dan tidak secara fisik.71  

 

Jika ada siswa yang datang terlambat waktu 

sholat dhuha, siswa dibuatkan barisan sendiri 

dibelakang oleh guru yang berjaga. Jadi guru tau 

mana siswa yang datang terlambat dan diakhir 

pelaksanaan sholat dhuha, siswa yang datang 

terlambat tersebut, akan di beri sanksi yang 

mendidik entah itu mengulangi sholat dhuha 

                                                             
       71 Lihat Deskripsi Wawancara 07/W/20-4/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
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berjama’ah atau ditambah hafalan Al-

Qur’annya. 

SD Ma’arif Ponorogo juga menerapkan 

kedisiplinan di mana siswa setelah 

melaksanakan sholat dhuha, siswa keluar dari 

barisan atau shof sholat paling depan urut 

sampai shof sholat paling belakang. Di depan 

pintu masjid guru sudah berbaris dan siswa 

keluar masjid sambil bersalaman kepada guru. 

Hal tersebut menunjukkan sikap tawadu’ siswa 

kepada guru.72 

Selain dari bentuk kedisiplinan dalam 

pelaksanaan sholat dhuha, ada bentuk 

kedisiplinan yang diterapka ketika upacara 

bendera. 

Bentuk Disiplin yang diterapkan adalah upacara 

bendera setiap hari senin. Mulai dari seragam 

                                                             
       72 Lihat Dokumentasi 07/D/20-4/2019 dalam lampiran skripsi ini. 
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siswa yang lengkap dan sikap sempurna waktu 

upacara.73  

 

Pendidikan karakter disiplin siswa SD 

Ma’arif Ponorogo contohnya seperti saat 

melaksanakan upacara bendera, Guru 

memeriksa pakaian para siswa. jika ada siswa 

yang tidak lengkap, guru akan membimbing 

siswa tersebut dan bertanya alasan siswa tidak 

memakai seragam lengkap. 

Disamping kedisiplinan yang diterapkan oleh 

SD Ma’arif Ponorogo, ada faktor pendukung 

dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter disiplin. Faktor pendukung dan 

penghambat tersebut antara lain adalah: 

Faktor pendukungnya adalah saling adanya kerja 

sama antar ustad-ustadzah dengan orang tua 

murid. Factor penghambatnya adalah dari 

                                                             
       73 Lihat Deskripsi Wawancara 08/W/20-4/2019 dalam lampiran 

skripsi ini. 
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keluarga dan lingkungan tempat tinggal siswa 

masing-masing.  

 

adanya kerja sama antar uatad-ustadzah 

memang sangat penting dalam menunjang factor 

disiplin. Contohnya dalam pelaksanaan sholat 

dhuha, tidak hanya guru agama saja yang 

terlibat, tapi semua guru ikut membantu 

pelaksanaan sholat dhuha tersebut. Dengan 

seperti itu lebih terlihat integritas guru dalam 

pendidikan karakter siswa.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan Tentang Integritas Guru dalam Proses 

Pendidikan Karakter Religius Kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo 

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan 

yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta 

didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter 

sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat 

dan warga Negara yang religius, nasionalis, produktif, 

dan kreatif.74 

Dengan demikian, pendidikan karakter adalah segala 

upaya yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi 

karakter peserta didik. guru membantu membentuk 

                                                             
74 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011), 17-18. 
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watak peserta didik. hal ini mecakup keteladanan 

bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, 

dan berbagai hal terkait lainnya.75 

Dengan seperti itu dapat diketahui seberapa tinggi 

integritas seorang guru tentang pendidikan karakter 

murid-muridnya, karena guru yang memiliki integritas 

yaitu guru yang dapat menempatkan dirinya di setiap 

situasi yang menyangkut pendidikan seluruh muridnya.  

Di SD Ma’arif Ponorogo, lembaga ini menerapkan 

sistem pendidikan yang mengedepankan pendidikan 

rohani terlebih dahulu dan memprioritaskan 

pembentukan karakter attitude yang setelah itu 

mengarah kepada teori. Teori tersebut yang mana 

selanjutnya diharapkan dengan adanya pendidikan 

                                                             
75 Ibid, 19. 
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karakter religius ini bisa menjadi wadah untuk siswa 

dalam membangun jiwanya terlebih dahulu.  

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah 

menjelaskan bahwa tujuan diadakannya pendidikan 

karakter religius ini diharapkan anak nanti mempunyai 

karakter yang religi sesuai dengan ajaran islam. Selain 

memiliki tujuan untuk menjadikan siswa yang religi 

sesuai ajaran islam, dari guru juga memiliki peran 

dalam mendukung pendidikan karakter religius yaitu 

guru membiasakan anak untuk melaksanakan sholat 

dhuha sebelum masuk kelas dan itu juga kebijakan dari 

sekolah. Selain itu itu guru juga membiasakan untuk 

menghafal tartil Al-Qur’an dan do’a-do’a harian untuk 

menunjang ilmu keagamaan para peserta didik.  

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti 

dapat menganalisis bahwa dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter religius, yaitu guru tidak hanya 
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menunjuk atau memerintah siswa, tapi guru juga ikut 

melaksanakan apa yang guru perintah kepada siswa. 

untuk pelaksanaan sholat dhuha, guru tidak hanya 

menyuruh siswanya untuk melaksanakan sholat dhuha, 

tapi guru juga ikut sholat diantara barisan atau shof 

siswa dalam sholat dhuha. Dengan seperti itu guru tidak 

hanya berbicara tapi guru juga memberi contoh. Selain 

itu guru juga membiasakan siswanya untuk mengaji 

atau menghafal Al-Qur’an dan menghafal do’a-do’a 

harian. 

Sesungguhnya siswa yang setiap harinya diajarkan 

atau ditekankan hal-hal religius, maka anak itu akan 

berkembang menjadi pribadi yang baik juga. Tapi ada 

nilai yang lebih dalam pendidikan karakter religius di 

SD Ma’arif Ponorogo ini, yaitu guru langsung terjun 

dan memberikan contoh kepada siswanya. Jadi dengan 



123 
 

 

seperti itu, siswa akan lebih cepat menerima apa yang 

diajarkan oleh guru mereka. 

Dari uraian di atas dan berdasarkan teori yang ada, 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwasanya proses 

pendidikan karakter religius di SD Ma’arif Ponorogo 

sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam proses 

menumbuhkan semangat anak, guru selalu memberi 

motivasi agar anak selalu menjalankan ajaran-ajaran 

islam. Contohnya seperti guru yang menerapkan sholat 

dhuha, menghafal tartil Al-Qur’a, dan hafalan do’a-do’a 

harian. 

B. Pembahasan Tentang Integritas Guru dalam Proses 

Pendidikan Karakter Jujur Kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo  

Karakter jujur adalah perilaku yang didasarkan pada 

upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 
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dapat dipercaya.76 Nilai kejujuran perlu mendapat 

prioritas dalam pendoidikan karakter, dikarenakan 

kejujuran saat ini sudah semakin menipis, padahal tolak 

ukur dan fondasi kehidupan bagi sesrorang, sebuah 

keluarga, masyarakat dan Negara ialah faktor 

kejujuran.77  

Jujur merujuk pada suatu karakter moral yang 

mempunyai sifat-sifat positif dan mulia seperti 

integritas, penuh kebenaran, dan lurus sekaligus tiada 

bohong, curang, ataupun mencuri.pendidikan di sekolah 

dasar merupakan pendidikan yang fundamental dalam 

membangun karakter anak. 

Dari hasil wawancara yang telah ditemukan peneliti, 

pendidikan karakter pada siswa dilakukan pendekatan 

antara murid dan guru. Jika ada permasalahan yang 

                                                             
76 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2011), 74. 
77 Ibid, 84. 
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timbul seperti berkelahi, guru bertanya tentang kejadian 

yang sebenarnya dan harus ditanya dengan jujur. Jika 

cara menghadapi siswa dengan cara dibentak, maka 

siswa akan semakin tidak bisa dinasihati. Maka dari itu 

guru di SD Ma’arif untuk menjadikan siswa memiliki 

karakter jujur yaitu dengan adanya pendekatan antara 

siswa dengan guru. Selain itu kegiatan kejujuran yang 

diterapkan adalah siswa tidak boleh mengambil barang 

yang bukan miliknya.  

Seperti yang telah peneliti temukan saat observasi, 

yaitu peneliti menemukan ada beberapa uang yang di 

taruh di toples, dan uang itu ternyata hasil dari temuan 

siswa yang di kumpulkan di kas umum. Jadi sudah 

terbukti bahwa sswa di SD Ma’arif Ponorogo telah 

melakukan pendidikan karakter disiplin. Dan guru telah 

berhasil mendidik mereka menjadi pribadi yang jujur. 
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C. Pembahasan Tentang Integritas Guru dalam Proses 

Pendidikan Karakter Disiplin Kelas IV di SD Ma’arif 

Ponorogo 

Dalam rangka menyukseskan pendidikan karakter, 

guru harus mampu menumbuhkan disiplin peserta didik 

(self-discipline). Guru harus mampu membantu peserta 

didik mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan 

standar perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai 

alat untuk menegakkan disiplin. Untuk mendisiplinkan 

peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap 

demokratis, sehingga peraturan disiplin perlu 

berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh, dan 

untuk peserta didik, sedangkan guru tut wuri 

handayani. Soelaeman (1985: 77) mengemukakan 

bahwa guru berfungsi sebagai penegemban ketertiban, 
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yaitu yang patut digugu dan ditiru, tapi tidak diharapkan 

sikap yang otoriter.78 

Dalam menerapkan pendidikan karakter di sekolah, 

mencontohkan saja tidak cukup. Member contoh 

memang jalan yang terbaik dalam mendidik dan 

membentuk karakter peserta didik, tetapi jika tidak 

dibiasakan, tidak diseur, dan tidak diajak, maka mereka 

tidak akan terpanggil untuk melaksanakannya.79 

Dari hasil wawancara yang telah dilaksanakan, dapat 

diketahui bahwa upaya yang dilakukan guru dalam 

pendidikan karakter disiplin yaitu guru memberikan 

sanksi yang mendidik dan tidak memberakkan siswa. 

Jika ada siswa yang terlambat dalam pelaksanaan sholat 

dhuha, guru akan member sanksi yang mendidik berupa 

menambah hafalan tartil surat-surat pendek atau do’a-

                                                             
78 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2013), 26-27. 
79 Ibid, 32. 
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do’a harian bagi siswa yang datang terlambat tersebut, 

selain itu guru juga menyuruh siswa untuk mengulangi 

sholatnya. Tidak hanya dalam pelaksanaan sholat saja 

yang diterapkan disiplin, tapi dalam upacara bendera 

guru juga menerapkan karakter disiplin. Contohnya 

siswa harus bersikap sempurna saat upacara bendera 

pada hari senin, guru juga mengecek kelengkapan 

seragam yang dipakai siswa saat upacara.  

Dari hasil observasi peneliti menemukan, pada setiap 

kali siswa selesai dalam pelaksanaa sholat dhuha, siswa 

selalu keluar dalam keadaan berbaris dari barisan paling 

depan sesuai barisan atau shof mereka. Sesampainya di 

pintu keluar, siswa bersalaman kepada guru yang 

berada di depan pintu. Dari tertib atau disiplinnya siswa 

saat pelaksanaan sholat dhuha, ada siswa datang 

terlambat, namun siswa yang datang terlambat tersebut 
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langsung masuk masjid untuk melaksanakan sholat 

dhuha.  

Dalam hal ini seperti dalam wawancara bahwa faktor 

pendukungnya adalah adanya kerja sama antar guru-

guru di sekolah. Dan faktor penghambatnya adalah dari 

keluarga dan lingkungan tempat tinggal masing-masing. 

Selanjutnya guru harus memberi nasihat dan contoh 

yang baik kepada peserta didik, dengan tujuan siswa 

menjadi lebih disiplin dan menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dari pebahasan tiap bab di atas, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada pendidikan karakter religius, guru kelas IV 

memiliki integritas dalam menerapkap pembiasaan 

sholat dhuha sebelum masuk kelas, hafalan tartil 

Al-Qur’an, serta do’a-do’a harian. Dalam 

pembiasaan tersebut, guru tidak hanya menyuruh 

tapi guru juga ikut terjun dalam memberi contoh 

kepada siswanya. Seperti yang telah peneliti 

temukan saat observasi, guru tidak sungkan berada 

di antara siswa dalam pelaksanaan sholat dan guru 

juga ikut menertibkan barisan shof sholat. 

2. Untuk pendidikan karakter jujur, guru 

melakukannya melalui bentuk penerapan. 
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Contohnya siswa tidak boleh mengambil barang 

yang bukan miliknya, siswa tidak boleh berbohong 

jika melakukan kesalahan, dan jika ada siswa yang 

berkelahi guru benar-benar menanyai bagaimana 

kejadian yang sebenarnya. 

3. Pendidikan karakter disiplin yang diterapkan di SD 

Ma’arif Ponorogo adalah guru memberikan sanksi 

yang edukatif dan tidak memberatkan siswa. 

Contohnya guru memberi sanksi kepada siswa 

untuk menghafal tartil Al-Qur’an atau do’a-do’a 

harian. Selain itu sikap disiplin yang diterapkan 

adalah bersalaman setelah seesai sholat dhuha. 

B. Saran 

Setelah peneliti menyelesaikan pembahasan 

penelitian, peneliti akan memberikan beberapa saran 

diantaranya: 
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1. Dalam pendidikan karakter akan lebih efektif jika 

ustad-ustadzah lebih intensif dalam mendampingi 

setiap kegiatan pendidikan karakter yang dilakukan 

siswa-siswi di sekolah. 

2. Sekolah agar selalu meningkatkan kualitas 

pendidik dan meningkatkan fasilitas-fasilitas 

penunjang baru untuk lebih membuat pendidikan 

karakter di sekolah semakin efektif. 

3. Ustadz-ustadzah sebagai teladan dapat memotivasi 

siswanya agar senantiasa melaksanakan 

kewajibannya, mendapatkan hak-haknya, dan 

menjauhi apa yang dilarang. 
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