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 Penelitian ini meneliti tentang pengembangan 

pendidikan karakter (studi kasus sistem full day school di 

SMKN 2 Ponorogo). Penelitian ini dilator belakangi 

munculnya sistem full day school. Permasalahan yang 

muncul adalah pendidikan karakter selama ini baru 

dilaksanakan pada jenjang pendidikan pra sekolah, sementara 

pada jenjang sekolah dasar dan seterusnya kurikulum pen-

didikan di Indonesia masih belum optimal dalam menyentuh 

aspek karakter ini. Pembentukan karakter salah satunya 

adalah melalui pendidikan karakter Merespon hal tersebut 

maka, SMKN 2 Ponorogo menerapkan pendidikan karakter 

yang tercermin dari sistem pembelajaran yang diterapkan di 

SMKN 2 Ponorogo. 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti 

bermaksud mengadakan penelitian dengan rumusan masalah: 

(1) Bagaimana pengembangan pendidikan karakter religius 

siswa di SMKN 2 Ponorogo? (2) Bagaimana pengembangan 

pendidikan karakter integritas siswa di SMKN 2 Ponorogo? 

(3) Bagaimana pengembangan pendidikan karakter 

nasionalis di SMKN 2 Ponorogo? 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan 

data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, 
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dan dokumentasi sebagai teknik pengambilan datanya.Dan 

teknik yang dipilih dalam analisis data adalah reduksi data, 

display data dan pengambilan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: (1) Pengembangan pendidikan karakter religius 

siswa di SMKN 2 Ponorogo dapat dilihat dari pembiasaan 

tilawah setiap hari kamis pada jam pertama, sikap religius 

siswa tercemin dari akhlaknya sahari-hari seperti sadar akan 

tanggungjawabnya kepada Allah, peneladani sikap 

rasulullah, dan lancar dalam Membaca Al-quran. (2) 

Pengembangan pendidikan karakter integritas siswa di 

SMKN 2 Ponorogo diterapkan melalui program-program 

sekolah seperti program adiwiyata, adanya materi 

pengelolaan usaha, sopan santun terjadap orang lain, program 

kedisiplinan melalui aplikasi simonta.Sikap integritas siswa 

dari sikap jujur dalam berwirausaha, peduli terhadap 

lingkungan sekolah dan selalu memiliki sikap jujur, 

tanggungjawab, disiplin, dan percaya diri.(3) Pengembangan 

pendidikan karakter nasionalisme siswa di SMKN 2 

Ponorogo dapat dilihat dari kebiasaan sadar siswa 

menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap jam 7 pagi, 

mencintai lingkungan sekolah melalui adiwiyata, mengikuti 

upacara bendera di hari senin dan di hari-hari nasional dengan 

hikmat, hafal lagu-lagu kebangsaan, dan berpartisipasi dalam 

lomba-lomba memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan adalah segala pengaruh yang 

diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja 

diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan 

yang sempurna dan sadar penuh terhadap hubungan-

hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Pendidikan 

merupakan usaha sadar yang dilakukan pemerintah 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan 

yang berlangsung disekolah dan diluar sekolah 

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik 

agar dapat memainkan peran dalam berbagai 
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lingkungan hidup secara tepat dimasa yang akan 

datang.1 

Disadari bahwa karakter/akhlak/moral yang 

dimiliki manusia bersifat fleksibel atau luwes serta 

bisa diubah atau dibentuk. Karakter/akhlak/moral 

manusia suatu saat bisa baik tetapi pada saat yang lain 

sebaliknya menjadi jahat. Perubahan ini tergantung 

bagaimana proses interaksi antara potensi dan sifat 

alami yang dimiliki manusia dengan kondisi 

lingkungannya, sosial budaya, pendidikan dan alam.  

                                                           
1 Noventia Aminingsih, “Pengaruh Sistem Full Day School 

terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas V dengan Teman Sebaya di SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Yogyakarta,” (Skripsi, UNS 

Yogyakarta, 2014) 1. 
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Pendidikan karakter selama ini baru 

dilaksanakan pada jenjang pendidikan pra sekolah 

(taman bermain dan taman kanak-kanak), sementara 

pada jenjang sekolah dasar dan seterusnya kurikulum 

pendidikan di Indonesia masih belum optimal dalam 

menyentuh aspek karakter ini, meskipun sudah 

terdapat materi pelajaran Pancasila dan 

kewarganegaraan. Padahal jika Indonesia ingin 

memperbaiki mutu sumber daya manusia dan segera 

bangkit dari ketinggalannya, maka Indonesia harus 

merombak sistem pendidikan yang ada saat ini, antara 

lain memperkuat pendidikan karakter.2 

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk 

membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir 

maupun batin, dari sifat kodratinya menuju ke arah 

                                                           
2 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2011) 71-72.  
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peradaban yang manusiawi dan lebih baik. 

Pendidikan karakter merupakan proses yang 

berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never ending 

process), sehingga menghasilkan perbaikan kualitas 

yang berkesinambungan (icontinuous quality 

improvement), yang ditujukan pada terwujudnya 

sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-

nilai budaya bangsa. Pendidikan karakter harus 

menumbuh kembangkan nilai-nilai filosofis dan 

mengamalkan seluruh karakter bangsa secara utuh 

dan menyeluruh (kaffah).3 

Pendidikan karakter telah menjadi polemik 

diberbagai Negara. Pandangan pro dan kontra 

mewarnai diskursus pendidikan karakter sejak lama. 

Sejatinya pendidikan karakter merupakan bagian 

                                                           
3 Mulyasa, Mananjemen Pendidikan Karakter,  (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2011) 01. 
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esensial yang menjadi tugas sekolah, tetapi selama ini 

kurang perhatian. Akibat minimnya pengertian 

terhadap pendidikan karakter dalam ranah 

persekolahan, sebagaimana dikemukakan Lickona 

telah menyebabkan berkembangnya berbagai 

penyakit sosial ditengah masyarakat, seperti tindak 

kriminalitas di kalangan remaja, perkelahian antar 

remaja dan sebagainya. Seyogianya, sekolah tidak 

hanya berkewajiban meningkatkan pencapaian 

akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam 

membentuk karakter peserta didik. Capaian akademis 

dan pembentukan karakter yang baik merupakan dua 

misi integral yang harus mendapatkan perhatian 

sekolah. Namun, tuntutan ekonomi dan politik 

pendidikan menyebabkan penekanan pada 
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pencapaian akademis mengalahkan idealitas peran 

sekolah dalam pembentukan karakter.4 

Hal ini menjadikan sekolah-sekolah dalam 

tingkat SD, SMP dan SMA bersaing untuk 

menciptakan sistem pendidikan yang dianggap 

mampu menjadikan peserta didikyang berkarakter 

dapat maju, berkembang, bersaing dan mampu 

bertahan hidup dalam era globalisasi. Salah satunya 

adalah sistem full day school. Menurut Arifin 

“Pembelajaran dengan sistem full day school 

mengharuskan sekolah merancang perencanaan 

pembelajaran dari pagi hingga sore.” Jadi dapat 

disimpulkan bahwa sistem full day school merupakan 

ciri khas sekolah terpadu yang pelaksanaan proses 

pembelajaran sehari penuh yaitu pagi hingga sore 

                                                           
4 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 14. 
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hari. Ia juga menjelaskan bahwa “sistem full day 

school merupakan ciri khas sekolah terpadu yang 

pembelajaran dengan sistem full day school 

mengharuskan sekolah merancang perencanaan 

pembelajaran dari pagi hingga sore”. Sistem 

pengajaran dalam full day school yang berlangsung 

selama sehari penuh, mengemas seluruh progam 

pembelajaran dan kegiatan siswa di sekolah dalam 

sebuah sistem pendidikan yang bernuansa islam 

dengan memberikan waktu tambahan untuk siswa 

mendalami pelajaran keagamaan.5 

Berangkat dari uraian diatas peneliti 

beranggapan bahwa penerapan sistem full day school 

sangat menentukan upaya pengembangan karakter 

                                                           
5
 Endah Wulandari, Marhan Taufik, Kuncahyono, “Analisis 

Implementasi Full Day School sebagai Upaya Pembentukan Karaker 

Siswa di SD Muhamadiyah 04 Kota Malang” Jurnal Pemikiran dan 

Pengembangan, 01, (April-2018), 66. 
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siswa.Namun, karena berbagai macam keterbatasan 

maka penelitian karakter yang dimaksud dibatasi 

dalam tiga karakter yaitu religius, integritas dan 

nasionalisme siswa. Dengan adanya surat keputusan 

dari menteri pendidikan untuk menerapkan sistem full 

day school maka sekolah diuntungkan karena akan 

dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang 

dapat bersinergi dalam menguatkan karakter siswa, 

dan ternyata hasilnya ada perubahan yang signifikan 

di tiga karakter tersebut. Pada aspek religius di full 

day school siswa yang tadinya belum melaksanakan 

sholat dhuha di sekolah menjadi melaksanakan sholat 

dhuha. Dalam aspek integritas dengan adanya waktu 

yang lebih panjang disekolah siswa lebih berupaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang bisa 

dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

Sedangkan dalam aspek nasionalisme dengan adanya 
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full day school siswa lebih terbiasa untuk disiplin 

dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan 

oleh sekolah, lebih menjaga kebersihan sekolah dan 

lain sebagainya.  Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

meneliti pengembangan karakter siswa melalui sistem 

full day school dengan judul “Pengembangan 

Pendidikan Karakter (Studi Kasus Sistem Full Day 

School di SMKN 2 Ponorogo)” 

B. FOKUS PENELITIAN 

Pendidikan karakter merupakan dinamika 

pengembangan kemampuan yang berkesinambungan 

dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi 

nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, 

stabil dalam diri individu.Dinamika ini membuat 

pertumbuhan individu menjadi semakin utuh. 

Unsure-unsur ini menjadi dimensi yang menjiwai 

proses formasi setiap individu. Dan yang menjadi 
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fokus penelitian ini mencakup: pengembangan 

karakter religius, pengembangan karakter integritas 

dan pengembangan karakter nasionalis siswa di 

SMKN 2 Ponorogo. 

C. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengembangan pendidikan karakter 

religius siswa di SMKN 2 Ponorogo ? 

2. Bagaimana pengembangan pendidikan karakter 

integritas siswa di SMKN 2 Ponorogo ? 

3. Bagaimana pengembangan pendidikan karakter 

nasionalis siswa di SMKN 2 Ponorogo ? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengembangan pendidikan 

karakter religius siswa  yang terdapat  di SMKN 2 

Ponorogo 
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2. Untuk mengetahui pengembangan pendidikan 

karakter integritas siswa di SMKN 2 Ponorogo 

3. Untuk mengetahui pengembangan pendidikan 

karakter nasionalisme siswa di SMKN 2 

Ponorogo 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk 

meningkatkan pengembangan karakter pada 

siswa melalui pendidikan karakter. Sebagai  salah 

satu upaya pembentukan akidah dan akhlak siswa 

dan menanamkan nilai-nilai positif. Pendidikan 

karakterjuga memberikan dasar yang kuat dalam 
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belajar pada segala aspek yaitu perkembangan 

intelektual, fisik, sosial dan emosional. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi peneliti, manfaat praktis yang diperoleh 

peneliti yaitu sebagai saran untuk menambah 

dan memperluas wawasan ilmu. 

b. Pihak yang relefan dengan penelitian ini. 

Sehingga dapat dijadikan referensi, refleksi 

atau perbandingan kajian ynag dapat 

digunakan lebih lanjut dalam pengembangan 

dunia pendidikan. 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi 

menjadi 6 bab yang secara ringkas di uraikan sebagai 

berikut: 
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Bab I, memuat pendahuluan yang meliputi latar 

balakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II, berisi  kajian teori dan telaah hasil penelitian 

terdahulu mengenai pengembangan pendidikan 

karakter siswa. 

Bab III, metode penelitian yang didalamnya terdapat 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur dan 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian. 

Bab IV, deskripsi data umum SMKN 2 Ponorogo dan 

data khusus mengenai pengembangan karakter 

religius, pengembangan karakter integritas, 
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pengembangan karakter nasionalis melalui 

pendidikan karakter 

Bab V, disini berisi analisis data pengembangan 

pendidikan karakter religius, pengembangan 

pendidikan karakter integritas, dan pengembangan 

pendidikan karakter nasionalis. 

Bab VI, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

  

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dari telaah teori diatas penulis menemukan 

beberapa skripsi yang membahas tentang 

implementasi full day school dalam pembembangan 

karakter siswa, diantaranya: 

1. Pengaruh Sistem Full Day School terhadap 

Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas 

V di SD NASIMA Semarang adalah skripsi 

yang ditulis oleh Homsa Diah Rosada Jurusan 

Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

Universitas Negeri Malang tahun 2017. 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh system full 
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day school dalam pembentukan karakter 

religius siswa kelas V di SD NASIMA 

semarang. Penelitian menggunakan metode 

kuantitatif, Metode penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas V SD Nasima 

Semarang. Teknik pengambilan sample dalam 

penelitian ini adalah simple random sampling 

sebanyak 48 Siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan hasil 

analisis data penelitian ini membuktikan 

sistem full day school dalam kategori baik 

(76%) dan karakter religius siswa kelas V 

dalam kategori baik (72%). Melalui 
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analisis regresi sederhana hasil yang 

diperoleh adalah f hitung = 49,338 sedangkan 

hasil uji signifikansi menunjukan nilai Sig. 

0,000 ≤ 0,05. Dengan demikian, hal ini 

menunjukan bahwa sistem full day school 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

karakter religius siswa kelas V SD Nasima 

Semarang. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan antara penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan saya 

teliti. Perbedaanya terletak pada objek yang 

diteliti dan juga lokasi penelitian. Penelitian 

homsa diah rosada lebih menekankan pada 

karakter religius siswa kelas V SD, sedangkan 

penelitian yang akan saya lakukan ini pada 

karaktersiswa SMA. 
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2. Pengaruh Sistem Full Day School terhadap 

Interaksi Sosial Siswa Kelas V dengan Teman 

Sebaya di  SD Muhammadiyah Pakel Program 

Plus Yogyakarta adalah skripsi yang ditulis 

oleh Noventia Aminingsih Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 

2014. Tujuan utama dari skripsi ini adalah 

untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

sisytem full day school terhadap interaksi 

sosial siswa kelas V SD muhammadiyah pakel 

denghan teman sebaya. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi, dokumentasi wawancara dan 

angket. Responden dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas V. Terdapat 2 variabel penelitian 

yaitu full day school dan interaksi sosial. 
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Adapun teknik analisis datanya menggunakan 

teknik analisis korelasi dan analisis regresi 

sederhana. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa perbedaaan penelitian yang dilakukan 

oleh Noventia Aminingsih dengan penelitian 

yang akan saya lalukan terletak pada metode 

penelitian dan juga respondennya. Penelitian 

diatas meneliti pengaruh diterapkannya sistem 

full day school terhadap interaksi sosial siswa. 

Sedangkan yang akan saya teliti adalah 

perkembangan karakter siswa menggunakan 

sistem full day school. 
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B. Kajian Teori 

1. Full Day School 

a. Sejarah munculnya Full Day School 

Munculnya program full day school lahir 

pada awal tahun 1980-an di Amerika Serikat 

yang diterapkan untuk sekolah taman kanak-

kanak, yang akhirnya melebar ke jenjang 

sekolah dasar hingga menengah atas. 

Menurut ringkasan penelitian, ketertarikan 

kebanyakan masyarakat AS terhadap full day 

school dilatar belakangi oleh beberapa hal 

sebagai berikut:6 

1) Meningkatnya jumlah orang tua, 

terutama ibu yang bekerja  dan 

memiliki anak di bawah 6 tahun. 

                                                           
6 Jamal Ma’mur Asmani, Full Day School:  Konsep, 

Manajemen & Quality Control, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 17. 
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2) Meningkatnya jumlah anak-anak usia 

pra sekolah yang ditampung di 

sekolah-sekolah milik public atau 

masyarakat umum. 

3) Meningkatnya pengaruh televise dan 

kesibukan (mobilitas) orang tua. 

4) Keinginan untuk memperbaiki nilai 

akademik agar sukses menghadapi 

jenjang yang lebih tinggi. 

Dengan adanya full day program, semua 

masalah diatas diharapkan dapat diatasi 

dengan baik. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya disebutkan bahwa sebagian 

pelajar yang mengambil full day program 

menunjukkan keunggulan akademik lebih 

baik. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa 

pelajar yang mengambil program full day 
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memiliki performa lebih baik setiap kali 

mengikuti pelajaran tanpa efek merugikan 

yang signifikan, dibanding pelajar yang 

mengambil half day program (program 

belajar setengah hari).7 

Namun, poin kritis full day 

programterletak pada biaya yang sangat 

mahal. Hal ini disebabkan sekolah 

menyesuaikan kebutuhan dan kualitas staf 

pengajar yang always standby serta 

penanganan mananjemen sekolah untuk 

menjaga rasio keseimbangan jumlah siswa, 

staf pengajar, dan ruang belajar. Pengeluaran 

biaya yang semakin menambah beban biaya 

sekolah, seperti penyediaan makanan dan 

                                                           
7Ibid.,  
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transportasi, apabila tidak disediakan 

tentunya akan kembali lagi menambah beban 

orangtua.  

Bagaimana dengan sistem Half Day 

Program ? kebanyakan pendidikan di AS 

lebih menyukai program ini. Dijelaskan 

bahwa half day program  dapat menyediakan 

kualitas pendidikan yang tinggi dan dapat 

mengasah pengalaman sosial si murid agar 

lebih peka dan tajam terhadap lingkungan 

sekitarnya.8 

Sementara itu menurut Sismanto pada 

pertengahan 1990 di Indonesia mulai muncul 

istilah sekolah unggul (excellent school) 

yang tumbuh bagaikan jamur. 

                                                           
8Ibid.,18.  
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Perkembangan ini pada awalnya dirintis oleh 

sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah-

sekolah islam dengan ditandai biaya yang 

tinggi, fasilitas yang serbaluks, elitia, 

ekskliusif, dan dikelola oleh tenaga-tenaga 

yang profesional. Gerakan keterunggulan ini 

kemudian dikembangkan dan 

diejawentahkan oleh pengelola pendidikan 

di tingkat satuan pendidikan (sekolah) dalam 

bentuk–bentuk sekolah yang mempunyai 

trademark dimasyarakat, yang corak dan 

ragamnya kini sedang berkembang dan 

menjamur. Misalnya, sekolah plus, sekolah 

unggulan, sekolah alam, sekolah terpadu, 

sekolah eksperimen (laboratorium), sekolah 

full day, dan label-label lain yang melekat 

pada sekolah yang diasumsikan dengan label 
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“unggul”.9 Keadaan ini sebenarnya tidak 

menjamin kualitas hasil pendidikan. 

Terminology unggul ini, kemudian 

dikembangkan para pengelola sekolah-

sekolah menjadi bentuk yang lebih beragam 

dan menjadi trade mark, diantaranya adalah 

full day school.10 

Sedangkan sekolah full day merupakan 

model sekolah umum yang memadukan 

sistem pengajaran islam secara intensif, yaitu 

dengan memberi tambahan waktu khusus 

untuk pendalaman keagamaan siswa. 

Biasanya jam tambahan tersebut 

dialokasikan pada jam setelah shalat zuhur 

                                                           
9Ibid., 19. 
10 Yusuf, “Model Persekolahan dengan System Full Day School 

di Madrasah Aliyah Negeri Isurakarta Tahun 2017” (Tesis, FKIP Unisri, 

Surakarta, 2017), 07. 
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sampai shalat ashar sehingga praktis sekolah 

model ini masuk pukul 07.00 WIB pulang 

pada pukul 15.15 WIB. Sementara pada 

sekolah-sekolah umum anak biasanya 

sekolah sampai pukul 13.00 WIB. 

Dipihak lain ada yang mengatakan full 

day school berasal dari pesantren dengan 

mengadopsi system yang diajarkan dimana 

anak didik selalu dalam pengawasan seorang 

kyai atau guru yang aktif memonitoring 

perkembangan anak dari waktu ke waktu. 

Kalau dipesantren santri diawasi 24 jam, 

namun dalam full day school hanya sehari 

saja, tidak sampai semalam. 

Sejarah munculnya full day school 

menjadi bukti bahwa inovasi dalam dunia 

pendidikan selalu diharapkan, jangan 
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berpaku dengan rutinitas, formalitas, dan 

rigiditas.11 

b. Pengertian full day school 

Istilah full day school merupakan saduran 

dari bahasa Inggris dimana full artinya 

penuh, day artinya hari dan school artinya 

sekolah. Jadi secara terminology full day 

school artinya belajar sehari penuh. Jam 

belajar diberlakukan dari pagi sampai sore, 

mulai pukul 06.45 - 15.30 WIB, dengan 

durasi istrahat setiap dua jam sekali. Dengan 

demikian sekolah dapat mengatur jadwal 

pelajaran dengan leluasa, disesuaikan 

dengan bobot mata pelajaran dan ditambah 

dengan pendalaman materi. Hal yang 

                                                           
11 Jamal Ma’mur Asmani, Full Day School, 29 
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diutamakan dalam full day school adalah 

pengaturan jadwal pelajaran dan 

pendalaman.12 

Program sekolah sepanjang hari (full day 

school), merupakan program pendidikan 

yang seluruh aktivitasnya berada di sekolah 

sepanjang hari sejak pagi sampai sore. 

Dalam pengertian tersebut, makna sepanjang 

hari pada hakikatnya tidak hanya upaya 

menambah waktu dan memperbanyak materi 

pelajaran, namun full day school 

dimaksudkan untuk meningkatkan 

pencapaian tujuan pendidikan dan 

pembelajaran dengan penambahan jam 

pelajaran agar siswa mampu mendalami 

                                                           
12 Lis Yulianti Syafrida Siregar “Full Day School Sebagai 

Penguatan Pendidikan Karakter” Jurnal: Pendidikan Dan Manajemen 

Islam, 2, (Juli 2017), 309. 
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sebuah mata pelajaran dengan jatah waktu 

yang proporsional selama sehari penuh.13 

Dewasa ini full day school dianggap seba-

gai salah satu cara yang bisa diterapkan 

dalam bidang pendidikan untuk membenahi 

permasalahan moral dan karakter anak. 

Anggapan tersebut selaras dengan wacana 

yang dikeluarkan oleh Menteri pendidikan 

dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia, 

Muhadjir Effendy mengenai penerapan full 

day school untuk jenjang pendidikan dasar 

(SD dan SMP) baik negeri maupun swasta di 

Indonesia. Muhadjir Effendy menjelaskan 

full day school yang dimaksud adalah 

kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang 

                                                           
13 Homsa Diyah Rohana, “Pengaruh System Full Day School 

terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas V di SD Nasima 

Semarang” (Skripsi, UNNES, Semarang, 2017), 22. 
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digelar pada senin-jumat dan memakan 

waktu delapan jam. Model ini bukan berarti 

menambah mata pelajaran, melainkan jam 

tambahan dapat dimanfaatkan untuk 

program penguatan pendidikan karakter.14 

Full day school selain bertujuan 

mengembangkan mutu pendidikan, yang 

paling utama adalah full day school 

bertujuan sebagai salah satu upaya 

pembentukan akidah dan akhlak siswa dan 

menanamkan nilai-nilai positif. Full day 

school juga memberikan dasar yang kuat 

dalam belajar pada segala aspek yaitu 

perkembangan intelektual, fisik, sosial dan 

emosional. Sebagaimana yang dikatakan 

                                                           
14

 Tri Yunita Raharjo, Et Al., “Pengaruh Full Day School dalam 

Pembentukan Karakter Religius Siswa” Indonesian Journal Of 

Curriculum And Educational Technology Studies, 6 (2018), 24 
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oleh Aep Saifuddin bahwa dengan full day 

school sekolah lebih bisa intensif dan 

optimal dalam memberikan pendidikan 

kepada anak, terutama dalam pembentukan 

akhlak dan akidah. Kemudian menurut 

Farida Isnawati mengatakan bahwa waktu 

untuk mendidik siswa lebih banyak sehingga 

tidak hanya teori, tetapi praktek 

mendapatkan proporsi waktu yang lebih. 

Sehingga pendidikan tidak hanya teori 

mineed tetapi aplikasi ilmu.15 

Sistem full day school dimaksudkan agar 

siswa dapat mengurangi pergaulan bebas di 

luar sekolah. Jika siswa lebih banyak 

menghabiskan waktunya di sekolah, maka 

                                                           
15 Homsa Diyah Rohana, “Pengaruh System Full Day School 

terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas V di SD Nasima 

Semarang”, 24-25. 
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interaksi dengan lingkungan luar menjadi 

lebih sedikit. Hal ini akan menjauhkan siswa 

dari pergaulan bebas semacam narkoba, 

tawuran pelajar, seks bebas, dan sebagainya. 

Karena di sekolah anak lebih terkontrol oleh 

guru yang membimbingnya. Berbeda jika 

anak sudah di rumah dan beinteraksi dengan 

lingkungan luar tanpa pengawasan dari 

orangtua.16 

Secara utuh dapat dilihat bahwa 

pelaksanaan system full day school 

mengarah pada beberapa tujuan, antara 

lain:17 

1) Orang tua tidak akan merasa khawatir 

anaknya terkena pengaruh negatif 

                                                           
16 Tri Yunita Raharjo, Et Al., “Pengaruh Full Day School dalam 

Pembentukan Karakter Religius Siswa”, 23. 
17 Lis Yulianti, “Full Day School Sebagai Penguatan 

Pendidikan Karakter”, 311 
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lingkungan, karena anaknya akan 

seharian penuh berada di sekolah yang 

artinya sebagian waktunya 

dimanfaatkan untuk belajar. 

2) Untuk memberikan pengayaan dan 

pendalaman materi sekolah 

3) Memberikan pembiasaan-pembiasaan 

hidup yang baik 

4) Melakukan pembinaan mental dan 

spiritual anak 

Konsep pengembangan dan inovasi 

sistem pembelajaran full day school adalah 

untuk mengembangkan kreatifitas yang 

mencakup integrasi dari kondisi tiga ranah 

yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Sistem pembelajaran full day school 

merupakan pengemasan dalam hal metode 
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belajar yang berorientasi pada kualitas 

pendidikan berlangsung selama sehari penuh 

dengan menggunakan integrated activity 

yang menyenangkan dalam pembelajaran. 

Daya tarikfull day schooltidak lepas dari 

berbagai keunggulan dan keistimewaannya. 

Di bawah ini akan dijelaskan keunggulan 

dan keistimewaannya.18 

1) Optimalisasi pemanfaatan waktu. Full 

day school mendidik anak secara 

langsung bagaimana mengisi waktu 

dengan hal-hal yang bermanfaat untuk 

masa depan. Ada waktu belajar, 

istirahat, olahraga, bergaul dengan 

teman, refreshing, latihan 

                                                           
18 Jamal Ma’mur Asmani, Full Day School, 31- 49 
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pengembangan bakat, eksperimentasi, 

berorganisasi, dan lain-lain yang 

positif dan visioner. 

2) Intensif menggali dan 

mengembangkan bakat. Dengan 

alokasi waktu yang sangat luas, waktu 

untuk menggali dan mengembangkan 

anak terbuka lebar. Kegiatan sore hari 

bisa dimaksimalkan untuk melihat 

keahlian dan kecakapan anak dalam 

semua bidang. 

3) Menanamkan pentingnya proses. Full 

day school yang memakan waktu 

panjang dari pagi hari hingga sore hari 

mengajarkan kepada anak bahwa 

keunggulan, prestasi, dan kehebatan 

harus dilalui dengan kerja keras, 
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waktu lama, proses yang melelahkan, 

dan konsistensi pada jalan yang benar. 

4) Fokus dalam belajar. Waktu belajar 

yang lebih lama dari sistem sekolah 

biasa sebagaimana dalam full day 

school menjadi kesempatan bagi 

sekolah untuk membuat jadwal 

pelajaran secara leluasa, mana yang 

diajarkan pada waktu pagi dan mana 

yang diajarkan pada waktu sore. 

5) Memaksimalkan potensi. Full day 

schoolmempunyai peluang besar 

mewujudkan impian besar ini. 

Menyadarkan anak akan adanya 

kekuatan dahsyat dalam dirinya dan 

mengasah seru mengembangkannya 

sehingga muncul ke permukaan 
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adalah tugas mulia yang harus 

diembanfull day school. 

6) Mengembangkan kreativitas. Full day 

schoolmampu menumbuhkan dan 

mengembangkan kreativitas. Waktu 

yang luas pada sistemfull day school 

membuat pengelolanya dapat 

mengalokasikan waktu yang cukup 

untuk membangkitkan kreativitas 

dengan kegiatan-kegiatan life skills 

yang memadai. 

7) Anak terkontrol dengan baik. Full day 

school memudahkan kalangan 

pendidik dan orangtua dalam 

mengontrol perkembangan 

psikologis, moralitas, spiritualitas, 

dan karakter anak. 
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c. Kurikulum pembelajaran sistem full day 

school 

Kurikulum ialah suatu program 

pendidikan yang berisikan berbagai bahan 

ajar dan pengalaman belajar yang 

diprogramkan, norma yang berlaku yang 

dijadikan pedoman dalam proses 

pembelajaran bagi tenaga pendidik dan 

peserta didik untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Dalam undang-undang system 

pendidikan nasional tahun 1989 Bab I pasal I 

disebutkan bahwa: “kurikulum adalah 

seperangkat rencana dan peraturan mengenai 

ini dan bahan pelajaran serta cara yang 
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digunaan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar-mengajar.19 

Menurut Fahmy Alaydroes format full 

day school meliputi beberapa aspek yaitu: 

pertama, kurikulum yang mengintegrasikan 

atau pemanduan program pendidikan umum 

dan agama. Dengan memadukan kurikulum 

umum dan agama dalam satu jalinan kegiatan 

belajar mengajar diharapkan peserta didik 

dapat memahami esensi ilmu dalam 

perspektif yang utuh. Kedua, kegiatan belajar 

mengajar  yaitu dengan mengoptimalisasikan 

pendekatan belajar berbasis active 

                                                           
19

 Pondok Belajar, Full Day School: Konsep, Kurikulum dan 

Model Pembelajaran. Dalam 

http://www.pondokbelajar.or.id/2017/09/full-day-school-

konsep-kurikulum-dan.html?m=1 diakses pada 8 Mei 2019 pukul 

18.30 WIB. 

http://www.pondokbelajar.or.id/2017/09/full-day-school-konsep-kurikulum-dan.html?m=1
http://www.pondokbelajar.or.id/2017/09/full-day-school-konsep-kurikulum-dan.html?m=1
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learningsiswa mesti dirangsang untuk aktif 

terlibat dalam setiap aktivitas.20 

Full day school harus mempunyai 

kurikulum  yang mampu menjangkau masa 

depan yang jauh, namun memberikan 

gambaran utuh tentang fenomena 

modernisasi dan globalisasi, internalisasi 

nilai agama, moral, dan sosial serta mampu 

mendinamisasi potensi dan mengembangklan 

life skills yang memadai dan kompetitif. 

Kurikulum seperti inilah yang mampu 

membekali anak didik kapabilitas holistic dan 

integral yang siap menghadapi segala macam 

tentang hidup. 21 

                                                           
20  Homsa Diyah Rohana, “Pengaruh System Full Day School 

terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas V di SD Nasima 

Semarang”, 29 
21 Jamal Ma’mun Asmani, Full Day School, 70. 
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Kurikulum yang dipakai dalam program 

full day school merupakan integrated 

curriculum. Integrated curriculum 

merupakan pengorganisasian kurikulum, 

yang isinya mengupas bagaimana bentuk 

bidang studi harus disajikan di depan kelas 

yang konsekuensinya akan diikuti oleh 

tindakan bagaimana cara memilih bahan ajar 

dan cara menyajikan serta cara 

mengevaluasinya. Dalam integrated 

curriculum, suatu topic atau permasalahan 

dibahas dengan berbagai pokok bahasan baik 

dari bidang studi yang sejenis maupun dari 

bidang studi lain yang relevan.  Integrated 

curriculum juga meniadakan batasan-batasan 

antara berbagai mata pelajaran dan penyajian 

bahan pelajaran dalam bentuk unit atau 
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keseluruhan. Dengan kebulatan bahan 

pelajaran diharapkan mampu membentuk 

murid yang integral, selaras dengan 

kehidupan sekitarnya, apa yang diajarkan 

disekolah selaras dengan kehidupan anak 

diluar sekolah22. 

Sedangkan aktivitas yang ditawarkan 

dalam program full day school yaitu berupa 

“Integrated Activity” dengan pendekatan ini 

maka seluruh program dan aktivitas anak di 

sekolah mulai dari belajar, bermain, makan 

dan ibadah di kemas dalam suatu system 

pendidikan. Dengan system ini pula 

diharapkan mampu memberikan nilai-nilai 

kehidupan yang islam pada anak didik secara 

                                                           
22 Yusuf, “Model Persekolahan dengan System Full Day School 

di Madrasah Aliyah Negeri Isurakarta Tahun 2017” 



43 

 
 

utuh dan terintegrasi dalam tujuan 

pendidikan. Konsep pendidikan yang 

dijalankan sebenarnya adalah konsep 

effective school yaitu bagai mana 

menciptakan lingkungan yang efektif bagi 

anak didik sebagai konsekuensinya, anak-

anak didik diberi waktu lebih banyak di 

lingkungan sekolah.23 

Titik tekan pada full day school adalah 

peserta didik selalu berprestasi dalam proses 

pembelajaran diharapkan terjadi perubahan 

positif dari setiap individu peserta didik 

sebagai hasil dari proses dan aktivitas dalam 

                                                           
23 Homsa Diyah Rohana, “Pengaruh System Full Day School 

terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas V Di SD Nasima 

Semarang”, 30 



44 

 
 

pembelajaran. Prestasi belajar yang 

diharapkan tercapai bisa meliputi:24 

1) Prestasi di bidang kognitif. Prestasi ini 

bisa dilihat dari kemampuan  peserta 

didik dalam mengingat, memahami, 

menerapkan, mengamati, 

menganalisis, mengevaluasi dan 

kreatif. Tujuannya agar peserta didik 

bisa belajar dan berhasil dalam 

belajarnya, yaitu bertambah 

pengetahuan dan keterampilan serta 

memiliki sikap benar. 

2) Prestasi dibidang afektif. Peserta 

didik dianggap berprestasi afektif, 

bila sudah bersikap menghargai, dapat 

                                                           
24 Yusuf, “Model Persekolahan dengan System Full Day School 

di Madrasah Aliyah Negri Isurakarta Tahun 2017, 18 
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menerima, menolak terhadap 

pernyataan dan permasalahan yang 

sedang mereka hadapi. 

3) Prestasi dibidang psikomotorik. 

Prestasi Dari sudut pandang 

psikomotorik yaitu kecakapan 

eksperimen verbal dan nonverbal, 

keterampilan bertindak dan gerak. 

d. Perbedaan antara full day school dengan 

boarding school (pondok pesantren) 

Pendidikan merupakan suatu hal yang 

sangat penting, karena pendidikan 

merupakan salah satu factor yang dapat 

menentukan masadepan setiap anak. Orang 

tua pun tentunya ingin memberikan yang 

terbaik untuk anaknya dan melihat anaknya 

menjadi pribadi yang sukses, sukses yang 
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bukan hanya dalam hal materi tetapi juga 

sukses dalam mengendalikan 

memberdayakan potensi baiknya. 

Boarding school adalah sekolah 

dengan asrama yang berdasarkan islam atau 

lebih dikenal dengan nama pesantren. Disini 

santri akan didik selama 24 jam dengan pola 

pendidikan agamis, seperti sholat berjamaah, 

menghafal al-quran, menerapkan sunah-

sunah rasulullaah dalam kehidupan sehari-

hari dengan bimbingan ustad dan guru. 

Materi pengetahuan yang dipelajari tidak 

hanya ilmu agama tetapi juga ilmu 

pengetahuan umum sebagaimana yang 

diajarkan disekolah-sekolah umum. 

 Pola pendidikan pesantren bisa 

membuat santri menjadi lebih focus dalam 
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membina ilmu untuk masa depannya dan 

melatih kemandirian karena tidak tinggal 

bersama orang tua lagi. Dengan pesantren 

santri juga bisa melindungi dari pengaruh 

negative lingkungan, karena usia remaja 

adalah usia yang ingin diakui oleh teman 

sebayanya sehingga ikut-ikutan bertingkah 

negative. Untuk itulah lingkungan yang baik 

sangat penting untuk perkembangan anak 

sambil mengokohkan akhlakul karimah 

sehingga saat dewasa dapat membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk untuk 

dirinya. 

Sedangkan full day school adalah 

sekolah seharian dari pagi sampai sore. 

Kurikulum  pendidikan full day school tidak 

terlalu jauh dengan berbeda dengan boarding 
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school namun tantangannya ada pada orang 

tua. Orang tua harus melakukan kerjasama 

dengan sekolah melakukan pengawasan yang 

baik untuk menjaga anak dari pengaruh-

pengaruh negative lingkungan ketika anak-

anak dirumah seperti teman bermain yang 

tidak baik, anak bebas mengakses internet 

tanpa pengawasan.25 

2. Pendidikan  Karakter 

a. Pengertian pendidikan 

Pendidikan adalah kata kunci dalam 

setiap usaha meningkatkan kualitas hidup 

manusia, dimana di dalamnya memiliki 

peran dan objektif untuk memanusiakan 

manusia. Pendidikan pada hakikatnya adalah 

                                                           
25Perbedaan Antar Boarding School Dan Full Day School, 10-

10-2017,  dalam http://smileandsayok-wordpress-

com.cdn.ampproject.org/v/s/ (Online) Diakses 9 Mei 2019 pukul 10.35 

WIB. 

http://smileandsayok-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/
http://smileandsayok-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/
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proses pematangan kualitas hidup. Melalui 

proses tersebut diharapkan manusia dapat 

memahami apa arti dan hakikat hidup, serta 

untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas 

hidup dan kehidupan sewcara benar. Karena 

itulah focus pendidikan diarahkan pada 

pembentukan kepribadian unggul dengan 

menitik beratkan pada proses pematangan 

kualitas logika, hati akhlak dan keimanan. 

Puncak pendidikan adalah tercapainya titik 

kesempurnaan kualitas hidup.26 

Menurut Wahidin, pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

                                                           
26 Agustin Hermino, Manajemen Kurikulum Berbasis Karakter, 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 1 
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mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat. 

Pendidikan meliputi pengajaran keahlian 

khusus dan juga sesuatu yang tidak dapat 

dilihat tetapi lebih mendalam, yaitu 

pemberian pengetahuan, pertimbangan, dan 

kebijaksanaan.27 

Selain itu, banyak orang yang 

mempunyai pendapat bahwa pengalaman 

kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada 

pendidikan formal. Anggota keluarga 

mempunyai peran pengajaran yang amat 

mendalam,sering kali lebih mendalam dari 

                                                           
27 Ibid., 
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yang disadari mereka,walaupun pengajaran 

anggota keluarga berjalan secara tidak resmi. 

Ada dua faktor yang mempengaruhi 

kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia. 

Pertama, faktor internal yang meliputi 

jajaran dunia pendidikan baik itu 

Departemen Pendidikan Nasional, Dinas 

Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang 

berada di garis depan. Kedua, faktor 

eksternal yang meliputi masyarakat pada 

umumnya.28 

b. Pengertian karakter 

Creasy, mengartikan pendidikan 

karakter sebagai upaya mendorong peserta 

didik tumbuh dan berkembang dengan 

                                                           
28 Jamal Ma’mur Asmani, Full Day School:  Konsep, 

Manajemen & Quality Control, 15.  
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kompetensi berpikir dan berpegang teguh 

pada prinsip-prinsip moral dalam 

kehidupanya serta mempunyai keberanian 

melakukan yang benar, meskipun 

dihadapkan pada berbagai tantangan.Untuk 

itu, penekanan pendidikan karakter tidak 

terbatas pada transfer pengetahuan mengenai 

nilai-nilai yang baik, namun lebih dari itu 

menjangkau pada bagaimana menjadikan 

nilai-nilai tersebut tertanam dan menyatu 

dalam totalitas pikiran-tindakan.29 

Wynne mengemukakan bahwa 

pendidikan karakter berasal dari bahasa 

Yunani yang berarti “to mark” (menandai) 

dan memfokuskan pada bagimana 

menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam 

                                                           
29 Ibid., 16. 



53 

 
 

tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. 

Oleh klarena itu seseorang yang berperilaku 

tidak jujur, curang, kejam dan rakus  

dikatakan sebagai orang yang memiliki 

karakter jelek, sedangkan yang berperilaku 

baik, jujur, dan suka menolong dikatakan 

sebagai orang yang memiliki karakter 

baik/mulia.30 

Lebih lanjut lickona menekankan 

pentingnya tiga komponen karakter yang 

baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan 

tentang moral, moral feeling atau perasaan 

tentang moral dan moral action atau tindakan 

moral. Ketiga komponen tersebut perlu 

diperhatikan dalam pendidikan karakter, 

agar peserta didik menyadari, memahami, 

                                                           
30 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 3. 
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merasakan dan dapat mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari nilai kebijakan 

itu secara utuh dan menyeluruh.31 

Terdapat lima nilai karakter utama 

yang bersumber dari pancasila, yang 

menjadi prioritas pengembangan gerakan 

PPK: yaitu religius, nasionalisme, integritas, 

kemandirian dan kegotongroyongan. 

Masing-masing nilai tidak berdiri dan 

berkembang sendiri-sendiri, melainkan 

saling berinteraksi satu sama lain, 

berkembang secara dinamis dan membentuk 

keutuhan pribadi. 

1) Nilai karakter religius 

Pengertian religius adalah seberapa 

jauh pengetahuan, seberapa kokoh 

                                                           
31 Ibid., 4-5 



55 

 
 

keyakinan, seberapa pelaksanaan 

ibadah dan kaidah, serta seberapa 

dalam pengahayatan atas agama yang 

dianutnya. Bagi seorang muslim, 

religius dapat diketahui dari seberapa 

jauh pengetahuan, keyakinan, 

pelaksanaan dan penghayatan atas 

agama Islam. Dalam hal ini religius 

yang dimaksud adalah religius dalam 

karakter islam. 

Pendidikan karakter dalam islam atau 

akhlak islami pada prinsipnya di 

dasarkan pada dua sumber pokok ajaran 

islam, yaitu Al-quran dan sunnah nabi. 

Dengan demikian, baik dan buruk 

dalam karakter islam memiliki ukuran 

yang standar, yaitu baik dan buruk 
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menurut Al-quran dan sunnah nabi, 

bukan baik dan buruk menurut ukuran 

pemikiran manusia pada umumnya. 

Meskipun demikian, islam tidak 

mengabaikan adanya standar atau 

ukuran selain Al-quran dan sunnah nabi 

untuk menentukan nilai-nilai karakter 

manusia.32 

Dalam kerangka karakter building, 

aspek religius perlu ditanamkan secara 

maksimal. Penanaman nilai religius ini 

menjadi tanggung jawab orang tua dan 

sekolah. Menurut ajaran Islam, sejak 

anak belum lahir sudah harus 

ditanamkan nilai-nilai agama agar si 

                                                           
32 Homsa Diyah Rohana, “Pengaruh System Full Day School 

terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas V Di SD Nasima 

Semarang”, 38. 
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anak kelak menjadi manusia yang 

religius. Dalam perkembangannya 

kemudian, saat anak telah lahir, 

penanaman nilai religius juga harus 

lebih intensif lagi. Di keluarga, 

penanaman nilai religius dilakukan 

dnegan menciptakan suasana yang 

memungkinkan terinternalisasinya nilai 

religius dalam diri-anak-anak. Selain 

itu orang tu harus menjadi teladan yang 

utama agar anak-anak menjadi manusia 

yang religius. 

Sementara disekolah, ada banyak 

strategi yang dapat dilakukan untuk 

menanamkan nilai religius  ini. 

Pertama, pengembangan kebudayan 

religius secara rutin dalam hari-hari 
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belajar biasa. Kegiatan rutin 

initerintegrasi dengan kegiatan yang 

telah diprogramkan sehingga tidak 

memerlukan waktu khusus. Dalam 

kerangkan ini, pendidikan agama 

merupakan tugas dan tanggung jawab 

bersama, bukan hanya menjadi tugas 

dan tanggung jawab guru agama saja. 

Kedua, menciptakan lingkungan 

lembaga pendidikan yang mendukung 

dan dapat menjadi laboratorium bagi 

penyampaian pendidikan agama. 

Suasana lingkungan pendidikan dapat 

menumbuhkan budaya religius. 

Lembaga pendidikan mampu 

menanamkan sosialisasi dan nilai yang 

dapat menciptakan generasi-generasi 
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yang berkualitas luat. Suasana 

lingkungan yang ideal semacam 

inidapat membimbing peserta didik 

agar mempunyai akhlak mulia, perilaku 

jujur, disiplin, dan semangat sehingga 

akhirnya menjadi dasar untuk 

meningkatkan kualitas dirinya. 

Ketiga, pendidikan agama tidak hanya 

disampaikan secara formal dalam 

pembelajaran dengan materi pelajaran 

agama. Namun, dapat pula dilakukan 

diluar proses pembelajaran. Guru bisa 

memberikan pendidikan agama secar 

spontan ketika menghadapi sikap atau 

perilaku pesrta didik yang tidak sesuai 

dengan ajaran agama. 
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Keempat, menciptakan situasi atau 

keadaan religius. Tujuannya adalah 

untuk mengenalkan kepada peserta 

didik tentang pengertian dan tata cara 

pelaksanaan agama dalm kehidupan 

sehari-hari. Selain itu juga untuk 

menunjukkan pengembangan 

kehidupan religius di lembaga 

pendidikan yang tegambar dari perilaku 

sehari-hari dari berbagai kegiatan yang 

dilakuan oleh guru dan peserta didik. 

Kelima, Memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

mengekspresikan diri, menumbuhkan 

bakat, minat, dan kreativitas pendidikan 

agama dalam keterampilan seni, seperti 
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membaca Al-qur’an, adzan, dan sari 

tilawah.33 

Nilai karakter religius mencerminkan 

keberimanan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa yang diwujudkan dalam 

perilaku melaksanakan ajaran agama 

dan kepercayan yang di anut, 

menghargai perbedaan agama, 

menjunjung tinggi sikap toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama 

dan kepercayaan lain, hidup rukun dan 

damai terhadap pemeluk agama dan 

kepercayaan, teguh pendirian, percaya 

diri, kerjasama antar pemeluk agama 

dan kepercayaan, anti perundungan dan 

                                                           
33 Ngainun Naim, Caracter Building  (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media 2012) 125-127 
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kekerasan, persahabatan, ketulusan, 

tidak memaksa kehendak, mencintai 

lingkungan, melindungi yang kecil dan 

tersisih. 

2) Nilai karakter integritas 

Nilai karakter integritas merupakan 

nilai yang mendasari perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan, memiliki komitmen dan 

kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan 

dan moral. Karakter integritas meliputi 

sikap tanggung jawab sebagai warga 

Negara, aktif terlibat dalam kehidupan 

sosial, melalui konsistensi tindakan dan 

perkataan yang berdasarkan kebenaran. 
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Seseorang yang berintegritas juga 

menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas) serta 

mampu menunjukkan keteladanan.34 

3) Nilai karakter nasionalisme 

Nilai karakter nasionalis merupakan 

cara berfikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, 

budaya, ekonomi, dan politik bangsa, 

menempatkan kepentingan bangsa dan 

Negara diatas kepentingan diri sendiri 

dan kelompoknya. Sikap nasionalis 

tunjukkan melalui sikap apresiasi 

                                                           
34Homsa Diyah Rohana, “Pengaruh System Full Day School 

terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas V Di SD Nasima 

Semarang”, 38 
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budaya bangsa sendiri, menjaga 

kekayaan budaya bangsa, rela 

berkorban, unggul dan berprestasi, 

cinta tanah air, menjaga lingkungan, 

taat hukum, disiplin, menghormati 

keragaman budaya, suku dan agama.35 

Sedangkan sikap nasionalisme dalam 

dunia pendidikan ditunjukkan melalui 

sikap mematuhi peraturan sekolah, 

menjaga kebersihan lingkungan, 

mengikuti upacara bendera dengan 

hikmat. 

4) Nilai karakter mandiri 

Mandiri merupakan sikap dan perilaku 

tidak bergantung pada orang lain dan 

                                                           
35 Pengelola Web Kemdikbud.Penguatan Pendidikan Karakter 

Jadi Pintu Masuk Pembenahan Pendidikan Nasional. Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2015 
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mempergunakan segala tenaga, pikiran, 

waktu untuk merealisasikan harapan, 

mimpi dan cita-cita. Siswa yang 

mandiri memiliki etos kerja yang baik, 

tangguh berdaya juang, professional, 

kreatif, keberanian dan menjadi 

pembelajar sepanjang hayat. 

5) Nilai karakter gotong royong 

Mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu 

membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, manjalin komunikasi dan 

persahabatan, memberi 

bantuan/pertolongan pada orang-orang 

yang membutuhkan. Diharapkan siswa 

dapat menunjukkan sikap menghargai 

sesama, dapat bekerja sama, inklusif, 
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mampu berkomitmen atas keputusan 

bersama, musyawarah mufakat, tolong 

menolong, memiliki empati dan rasa 

solidaritas, anti diskriminasi, anti 

kekerasan dan sikap kerelawanan.36 

c. Pendidikan karakter 

Pendidikan karakter diartikan sebagai 

the deliberate us of all dimensions of school 

life to foster optimal character development 

(usaha kita secara sengaja dari seluruh 

dimensi kehidupan sekolah untuk membantu 

pengembangan karakter dan optimal). Hal 

ini berarti bahwa untuk mendukung karakter 

peserta  didik harus melibatkan seluruh 

komponen di sekolah baik dari aspek isi 

                                                           
36 Pengelola Web Kemdikbud.Penguatan Pendidikan Karakter 

Jadi Pintu Masuk Pembenahan Pendidikan Nasional.Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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kurikulum, proses pembelajaran, kualitas 

hubungan, penanganan mata pelajaran, 

pelaksanaan aktivitas ko-kulikuler, serta etos 

seluruh lingkungan sekolah.37 

Pendidikan karakter memiliki makna 

lebih tinggi dari pendidikan moral, karena 

pendidikan karakter tidak hanya berkaitan 

dengan masalah benar-salah, tetapi 

bagaimana menanamkan kebiasaan tentang 

hal-hal yang baik dalam kebidupan, 

sehingga anak/peserta didik memiliki 

kesadaran dan pemaman yang tinggi, sertta 

kehidupan dan komitmen untuk menerapkan 

kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

                                                           
37 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 14. 



68 

 
 

karakter merupakan sifat alami seorang 

dalam merespon situasi secara bermoral, 

yang diwujudkan dlam tindakan nyata 

melelui perilaku baik, jujur, 

bertanggungjawab, hormat terhadap orang 

lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya. 

Dalam konteks pemiliran islam, karakter 

berkaitan denganm iman dan ikhsan. Hal ini 

sejalan dengan ungkapan Aristoteles, bahwa 

karakter erat kaitanya dengan “habit” atau 

kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan 

dan diamalkan.38 

Pendidikan karakter tidak hanya 

mengajarkan kepada anak-anak atau peserta 

didik untuk mengenal hal yang baik bagi 

dirinya sendiri, tetapi lebih dari itu juga, 

                                                           
38 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 3. 
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pendidikan karakter mengajarkan untuk 

setiap anak-anak atau peserta didik yang ada 

menghargai satu sama lain dan menghargai 

lingkungannya sebagai suatu komunitas 

yang heterogen.39 

Pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan karakter dan akhlak mulia 

peserta didik diharapkan mampu secara utuh 

terpadu dan seimbang, sesuai dengan standar 

kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan.melalui pendidikan karakter 

peserta didik diharapkan mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggiunakan 

                                                           
39 Agustin Hermino, Manajemen Kurikulum Berbasis 

Karakter, 161.  
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pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasikan serta 

mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia sehinggaterwujud dalam 

perilaku sehari-hari.40 

Pendidikan karakter tidak bisa 

dilaksanakan atau dikehendaki hasilnya 

secara instan tetapi memerlukan proses 

waktu, pendampingan, dan pemaknaan dari 

interaksi antar pendidik dan anak-anak atau 

peserta didik, karena dengan adanya 

pemberian pemahaman dan contoh nyata 

yang baik, maka para peserta didik akan 

lebih mudah mengingat dan mendapatkan 

pengertian serta makna terhadap pendidikan 

karakter yang sedang mereka lalui. 

                                                           
40 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 9 
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Sebaliknya dengan sedikit pemahaman yang 

diterima oleh peserta didiknya maka makna 

dari pendidikan karakter yang diajarkan akan 

tidak menghasilakan pemaknaan yang dalam 

atau sesuai yang dikehendaki, yaitu 

pembentukan moral yang baik.41 

Keberhasilan program pendididkan 

karakter dapat diketahui dari perwujudan 

indicator Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) dalam kepribadian peserta didik 

secara utuh.42 Selain itu, indicator 

keberhasilan program pendidikan karakter di 

sekolah dapat diketahui dari perilaku sehari-

hari yang tampak dalam setiap aktifitas, 

seperti: kesadaran, kejujuran, keikhlasan, 

                                                           
41 Agustin Hermino, Manajemen Kurikulum Berbasis 

Karakter, 162 
42 Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 10. 
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kesederhanaan, kemandirian, kepedulian, 

kebebasan dalam bertindak, 

kecermatan/ketelitian, komitmen. Hal 

tersebut harus menjadi milik seluruh warga 

sekolah.Untuk kepentingan tersebut, guru, 

kepala sekolah, pengawas, bahkan komite 

sekolah harus member contoh dan menjadi 

suri tauladan dalam mempraktikkan 

indikator-indikator pendidikan karakter 

dalam perilaku sehari-hari. Dengan 

demikian, akan tercipta iklim yang kondusif 

bagi pembentukan karakter peserta didik, 

dan seluruh warga sekolah, sehingga 

pendidikan karakter tidak hanya dijadikan 

ajang pembelajaran, tetapi menjadi 
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tanggungjawab seluruh warga sekolah untuk 

membina dan mengembangkannya.43 

d. Pengembangan pendidikan karakter 

Metode pengembangan pendidikan 

karakter belum cukup menggunakan metode 

dokrin, lisan, dan ceramah, melainkan 

metode yang dipandang relevan dan bersifat 

empiric. Metode ini menurut kemendiknas 

adalah metode “keteladanan”, misalnya 

keteladanan sikap guru, tenaga kependidikan 

dan peserta didik dalam memberikan contoh 

melalui tindakan-tindakan yang baik 

sehingga diharapkan menjadi panutan bagi 

peserta didik lain. Misalnya seperti nilai 

disiplin (kehadiran guru yang lebih awal 

dengan peserta didik), kebersihan, 

                                                           
43 Ibid., 12.  
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kerapihan, kasih sayang, kesopanan, 

perhatian, jujur dan kerja keras, serta percaya 

diri. 

Sedangkan kegiatan pengembangan 

pendidikan karakter peserta didik dapat 

dilakukan berdasarkan pedagogik 

humanistik, indikatornya tercermin dari 

perkataan Ki Hajar Dewantara. Ki Hadjar 

mengutarakan langkah-langkah 

mengembangkan karakter peserta didik 

dengan cara:44 

1) Ing ngarso sung tulodo. Yakni 

dimaknai dengan orang tua di rumah, 

tenaga kependidikan disekolah dan 

tokoh masyarakat sebagai pendidik 

                                                           
44 Pendidikan: Mekanisme Pengembangan Pendidikan 

Karakterhttps://www-lyceum-id.cdn.ampproject.org/v/s/ diakses pada 26 

Juni 2019 pukul 18:58 WIB  

https://www-lyceum-id.cdn.ampproject.org/v/s/
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karakter peserta didik menampilkan 

berbagai perilaku terpuji (akhlak 

mulia) yang dapat diteladani oleh 

peserta didik. 

2) Ing madyo mangun karso. Seluruh 

personal yang ada di lembaga 

pendidikan informal, formal, dan non 

formal seperti: keluarga, tenaga 

kependidikan. Tokoh masyarakat di 

tengah-tengah mengembangkan 

karsa/kemauan peserta didik berkarya 

secara kreatif dan inovatif. 

3) Tut wuri handayani. Orang tua tenaga 

kependidikan beserta tokoh 

masyarakat memberikan motivasi. 

Atau dorongan dari belakang kepada 

peserta didik untuk melakukan 
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berbagai aktivitas sesuai nilai-nilai 

karakter kearah yang baik dan terpuji. 

Misalnya berlaku ramah, sopan, jujur, 

bertanggungjawab, peduli, tidak 

melakukan perilaku anarkis, toleransi 

menjalankan perihal agama dan 

sebagainya. 

Sebagai wahana pengembangan 

pendidikan karakter peserta didik, 

kemendiknas menjelaskan sekolah penting 

melakukan pengkondisian karakter. 

Pengkondisian yaitu menciptakan kondisi 

yang mendukung terlaksananya 

pendidikan karakter. Misalnya, sekolah 

menyediakan mushola, tempat 

pembuangan sampah, toilet yang bersih, 

halaman atau lingkungan yang hijau 
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dengan pepohonan, dan poster kata-kata 

bijak.45 

                                                           
45Ibid.,  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yanga akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana penelitian adalah sebagai 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowbaal, 

teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat 
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induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.46  

Sedangkan jenis penelitian yang akan 

digunakan disini adalah studi kasus.  Jenis 

pendekatan studi kasus ini merupakan jenis 

pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan 

memahami sebuah kejadian atau masalah yang 

telah terjadi atau masalah yang telah terjadi dengan 

mengumpulkan berbagai macam informasi yang 

kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi 

agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. 

Adapun yang membedakan penelitian dengan 

pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat 

pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus 

tertentu yang lebih spesifik.47 

                                                           
46 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuanlitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017) 15.    
47 Lembaga Penelitian Mahasiswa Penalaran, Metode 

Penelitian Kualitatif dengan Jenis Pendekatan Studi Kasus (Online), 
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Dalam penelitian ini yang sasarannya tentang 

pengembangan pendidikan karakter siswa di 

SMKN 2 Ponorogo, maka digunakan metode 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, 

berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati.  

Penelitian ini akan meneliti pendidikan 

karakteryang dijalankan disekolah tersebut untuk 

mengembangkan karakter siswa siswi yang ada 

disekolah tersebut. Dimulai dari pengembangan 

pendidikan karakter, materi yang diajarkan pada 

pendidikan karakter, kemudian juga hasil 

pengembangan pendidikan karakter di SMKN 2 

Ponorogo. Disini juga akan mengamati secara 

                                                           
Http://Penalaran-Unm.Org/Metode-Penelitian-Kualitatif-Dengan-Jrnis-

Pendekatan-Studi-Kasus/, Diakses  25 Desember 2018 

http://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jrnis-pendekatan-studi-kasus/
http://penalaran-unm.org/metode-penelitian-kualitatif-dengan-jrnis-pendekatan-studi-kasus/
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mendalam karakter siswa setelah sekolah 

menerapkan system full day school. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian yang berjudul 

Pengembangan Pendidikan Karakter (Studi 

Kasus Sistem Full Day School di SMKN 2 

Ponorogo ini, peneliti hadir sebagai instrumen 

kunci, yang berpartisipasi penuh dalam 

pengumpulan data, seperti dalam observasi dalam 

wawancara dan dalam pendokumentasian. 

Penelitilah yang akan melakukan wawancara 

dengan waka kurikulum, guru ataupun  siswa, 

untuk mencari tahu informasi tentang karakter 

siswa. Peneliti akan mengamati segala tingkah 

laku dan semua perilaku dari siswa. Dan 

mendokumentasikan data yang dapat menunjang 

penelitian yang sedang dilakukan. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 2 Ponorogo yang 

terletak di Jl. Laks. Yos Sudarso 21 A Desa 

Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo.Sekolah tersebut adalah sebuah 

lembaga formal yang mempunyai struktur 

kepengurusan serta administrasi sebagimana 

layaknya sebuah sekolah negeri lainnya, yang 

mempunyai kurikulum, dan materi pelajarannya 

tidak keluar dari ruang lingkup peraturan negara. 

Karena tertarik dengan penerapan sisem 

full day school yang baru dilaksanakan kurang 

lebih enam bulan, peneliti akan mengadakan 

penelitian tentang pengembangan pendidikan 

karakter.  
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D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder.Data primer adalah data 

yang diperoleh peneliti secara langsung (dari 

tangan pertama), sementara data sekunder adalah 

data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada. Contoh data primer adalah data yang 

diperoleh dari responden melalui kuisioner, 

kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil 

wawancara peneliti dengan narasumber. Contoh 

data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi 

perusahaan berupa absensi, gaji, laporan 

keuangan publikasi perusahaan, laporan 

pemerintah, data yang diperoleh dari majalah dan 

lain sebagainya.48 

                                                           
48 Ukhwah Asyifusyien, Sumber Data Jenis Data dan Teknik 

Pengumpulan Data 

(Online)http://azharnasri.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-

tenik.html?m=1 Diakses 25 Desember 2018 pukul 10.30 WIB 

http://azharnasri.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-tenik.html?m=1
http://azharnasri.blogspot.com/2015/04/sumber-data-jenis-data-tenik.html?m=1


84 

 
 

Sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah perkembangan karakter siswa yang 

menjadi lebih baik dengan diterapkannya 

pendidikan karakter, kegiatan yang 

dilakukanuntuk pengembanganpendidikan 

karakter di SMKN 2 Ponorogo. Untuk selebihnya 

seperti dokumen dan lainnya merupakan 

tambahan untuk memperkuat dan memperjelas 

serta untuk bukti bahwasannya penelitian ini 

benar adanya (fakta). 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara, 

observasi,dan dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab 

antara dua orang yang bertujuan untuk 

bertukar informasi sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.49Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif ini adalah wawancara 

mendalam, artinya peneliti menunjukkan 

beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan focus permasalahan, 

sehingga dengan wawancara mendalam ini 

                                                           
49 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 319-320. 



86 

 
 

data-data bisa terkumpul semaksimal 

mungkin. 

Peneliti memilih wawancara 

terstruktur juga wawancara tidak 

terstruktur.Mengapa dengan wawancara 

terstruktur? Karena dengan merancang 

terlebih dahulu pertanyaan serta alternatif 

jawaban yang mungkin akan diutarakan oleh 

waka kurikulum, sebuah wawancara akan 

menghasilkan data yang diharapkan secara 

maksimal, dan runtut. Dan dalam penelitian 

ini juga menggunakan wawancara tidak 

terstruktur, untuk menambah keakraban 

antara peniliti dengan narasumber, pertanyaan 

yang dilontarkan juga tidak terlalu berpatokan 

pada sebuah rencana yang telah tertulis, 

namun masih tetap bertanya seputar 
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implementasi sistem full day school dalam 

pengembangan karakter siswa. 

Informan adalah orang-orang yang 

mempunyai informasi-informasi pokok yang 

memberikan keterangan kepada peneliti. 

Orang-orang yang akan menjadi informan 

tersebut adalah: 

1) Bapak Sujono, M.Pd selaku kepala 

sekolah SMKN 2 Ponorogo 

2) Ibu Rina Pidriana, S.Si. selaku waka 

kurikulum SMKN 2 Ponorogo 

3) Ibu Putri Arumi, S.Th.I selaku guru 

pendidikan agama islam di SMKN 2 

Ponorogo 

4) Ibu Diah Ayu Kusuma Ratri, S.Pd. selaku 

guru Ilmu Pendidikan Sosial di SMKN 2 

Ponorogo 
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5) Eva Rusdiana Sari selaku perwakilan 

siswa di SMKN 2 Ponorogo 

6) Dwi Retnasari selaku perwakilan siswa di 

SMKN 2 Ponorogo 

2. Observasi  

Observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan, yang dihasilkan oleh observasi 

ialah sebuah fakta mengenai dunia 

kenyaataan, diiringi alat-alat canggih 

sehingga benda terkecilpun dapat diobservasi 

dengan jelas.50Pada penelitian kali ini 

observasi dilakukan dengan mengamati segala 

hal yang berkaitan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan, seperti mengamati perilaku 

siswa, kepala madarasah serta guru.Peneliti 

juga tidak mengabaikan latar belakang 

                                                           
50 Ibid.,310-313. 
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sekolah juga kegiatan yang berada di sekolah 

tersebut. 

Observasi yang digunakan adalah 

observasi partisipatif, peneliti akan terjun 

langsung ke SMKN 2 Ponorogo yang terletak 

di Desa Kepatihan ini sebagai tenaga 

pengajar, kependidikan dan juga siswa supaya 

dapat memperoleh data yang maksimal serta 

akurat, karena telah masuk dalam ranah 

sekolah, dan mengikuti segala kegiatan yang 

dilakukan di sekolah, lebih dekat dengan 

narasumber atau informan. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, bisa berupa 

tulisan, gambar atau karya monumental 

seseorang. Hasil observasi atau wawancara 
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akan lebih kredibel jika didukung dengan 

sebuah dokumen berupa foto-foto atau karya 

tulis akademik atau seni lainnya. 

Dokumentasi yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan mengabadikan 

kegiatan di SMKN 2 Ponorogo dengan foto–

foto, serta video tentang kegiatan yang 

menunjang penelitian. 

Rekaman juga merupakan 

pendokumentasian yang sangat dibutuhkan. 

Karena dalam proses wawancara tidak akan 

mungkin mencatat dengan tangan atau hanya 

dengan sekedar mengingat  apa saja yang 

diutarakan oleh informan, namun 

membutuhkan alat perekam sehingga dapat 

didengarkan kembali di rumah untuk 
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menghindari ketidak akuratan jawaban 

dikarenakan lupa. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif 

dilakukan sebelum di lapangan, selama di 

lapangan dan setelah di lapangan.51 

1. Analisis sebelum di lapangan 

Analisis dilakukan terhadap data hasil 

studi pendahuluan yang akan digunakan untuk 

fokus penelitian. Berdasar data yang diperoleh 

dari hasil pengamatan siswa di SMKN 2 

ponorogo ini sangat sopan, contohnya 

bersalaman dengan guru setiap kali 

berpapasan dilingkup sekolah, siswanya 

tergolong ramah dan banyak sekali mendapat 

kejuaraan pada tingkat kecamatan maupun 

                                                           
51 Ibid.,  336. 
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kabupaten.  Peneliti membuat proposal yang 

fokusnya akan meneliti pengembangan 

pedidikan karakter siswa melalui full day 

school. Karena dengan sistem full day school 

menjadikan siswa lebih lama berada 

disekolah, sehingga siswa bisa lebih focus 

dalam belajar, dapat mengembangkan bakat 

minta, mengoptimalkan waktu dengan baik, 

memaksimalkan potensi dan juga 

mengembangkan kreativitasnya. 

2. Analisis selama di lapangan 

Setelah berada di lapangan maka 

peneliti akan menganalisis lagi, disini peneliti 

mengguanakan model Miles dan Huberman.52 

  

                                                           
52 Ibid.,338. 
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a. Reduksi 

Data yang telah diperoleh dari 

lapangan masih sangat banyak dan rumit 

maka dilakukan reduksi, yaitu 

merangkum dan meringkas data sehingga 

dapat diperoleh data yang benar-benar 

penting dan dibutuhkan. Karena semakin 

lama penelitian yang dilakukan maka 

akan semakin banyak pula data yang 

diperoleh, maka dalam tahap reduksi ini 

dipilah-pilah mana data yang dibutuhkan 

dan mana data yang kurang dibutuhkan. 

b. Penyajian data (Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data, 

biasanya data kualitatif akan disajikan 

dengan teks yang bersifat naratif. Setelah 
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data tentang implementasi penerapan 

sisitem full day school dalam 

pengembangan karakter siswa terkumpul, 

maka disajikan dengan menggunakan 

sub-sub tema, mana yang harus 

didahulukan dan mana yang terletak 

dibagian akhir, sehingga mudah difahami 

oleh pembaca. 

Selain disajikan secara naratif display 

data juga dapat dibuat grafik atau matrik 

untuk memudahkan membaca, karena 

dengan grafik atau matrik tanpa 

memahami kalimat per kalimat pembaca 

sudah dapat memahaminya melalui grafik 

atau matrik yang tepat. 
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c. Verifikasi 

Verifikasi ini adalah langkah terakhir 

yaitu penarikan kesimpulan sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti yang kuat terhadap data. 

Kesimpulan yang diharapkan adalah 

sebuah deskripsi yang berupa temuan 

baru atau yang sebelumnya bersifat 

remang–remang menjadi lebih jelas. 

Kesimpulan dari penelitian yang 

berjudul Implementasi Penerapan Sistem 

Full Day School dalam Pengembangan 

Pendidikan Karakter Siswa di SMKN 2 

Ponorogo diharapkan dapat menemukan 

inovasi–inovasi terbaru tentang strategi 

atau upaya sebuah lembaga terutama 

dalam mengembangkan karakter 
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siswanya. Dan dapat diaplikasikan serta 

menjadi khasanah keilmuan baru bagi 

pada lembaga pendidikan lain. 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalah pengamatan yang tekun, 

triangulasi dan perpanjangan pengamatan. 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembading 

terhadap data itu.Teknik triangulasi yang 

paling banyak digunakan ialah pemeriksaan 

melalui sumber lainnya. Denzin 

membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang 
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memanfaatkan penggunaan sumber metode, 

penyidik dan teori.53 

2. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti kembali ke lapangan untuk 

melakukan pengamatan dan wawancara lagi, 

dengan ini hubungan antara peneliti dan 

narasumber akan semakin menyatu dan data 

yang akan diperoleh akan semakin kredibel. 

Karena sebelumnya kehadiran peneliti masih 

dianggap orang asing, sehingga mungkin 

pihak sekolah juga kurang terbuka atau 

masih sungkan dalam menjawab pertanyaan 

dari peneliti. 

Penelitian yang diperpanjang otomatis 

akan semakin lama peneliti berada di 

                                                           
53 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)  330.  
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lingkungan madrasah untuk sebanyak-

banyaknya menggali data, dan tujuan untuk 

membuat kepala sekolah guru dan siswa 

memberikan info dan data sebanyak-

banyaknya tanpa ada yang ditutupi lagi, 

karena kita sudah dianggap sebagai anggota 

mereka. Maka akan semakin optimal 

penelitian yang akan dilakukan. 

H. Tahapan – Tahapan Penelitian 

Yang dilalui peneliti dalam penelitiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan pra lapangan 

Ketika peneliti belum memasuki 

lapangan dan masih akan membuat proposal 

penelitian untuk mengadakan penelitian di 

SMKN 2 Ponorogo. Dalam tahap ini peneliti 
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hanya mengamati dari luar madrasah belum 

ikut bercampur dalam kegiatan madrasah. 

2. Tahapan pekerjaan lapangan 

Tahap selanjutnya peneliti mulai 

mengadakan penelitian, menemui kepala 

sekolah untuk meminta melakukan penelitian 

di SMKN 2 Ponorogo.Selanjutnya mulai 

mengadakan pengamatan disekolah tersebut. 

3. Tahapan analisis data 

Setelah data diperoleh dari tahap 

pekerjaan lapangan, maka saatnya 

menganalisis data mana yang penting, dan 

mana data yang tidak begitu penting, sehingga 

dapat disajikan menjadi sebuah hasil yang 

epic. Yaitu tentang pengembangan pendidikan 

karakter siswa.
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum  

1. Sejarah berdirinya SMKN 2 Ponorogo 

Keberadaan SMK Negeri 2 Ponorogo awalnya 

diprakarsai oleh ibu-ibu Dharma Wanita Unit 

Kantor Depdikbud Kabupaten Ponorogo dengan 

mendirikan SMKK Dharma Wanita di Ponorogo 

tanggal 2 Februari 1978 dengan jurusan boga dan 

jumlah siswa angkatan pertama 36 orang, dengan 

kepala sekolah Ibu Ny. R.R. Soenarjo. 

 Mengingat semakin banyaknya peminat dan 

sambutan masyarakat yang begitu besar maka 

pada tanggal 25 Juli 1981 mendapat status sekolah 

negeri dari pemerintah dengan nama SMKK 

Negeri melalui SK Menteri Pendidikan dengan 

Nomor : 0236/C/1981, berisi tentang Penegerian, 
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dengan jurusan jasa boga dan tata busana.Pada 

tanggal 5 Desember 1983 mendapatkan SK No. 

A.9803/I04.1.2/C1.83/SK tentang penunjukan 

kepala sekolah atas nama Ny. S. Hendro Soegito 

mulai tahun 1980. Beliau menjabat kepala sekolah 

sampai tahun 1990.  

Pada tahun 1990 s.d. 1993 sebagai kepala 

sekolah Dra. Hartini dan tidak mengalami 

perubahan jurusan. Mulai tanggal 31 Desember 

1993  sebagai kepala sekolah adalah Dra. 

Prasetyaningsih berdasar SK Nomor: 

8/089/A2.I2/C/1993, beliau menjabat mulai tahun 

1993 s.d. 1998.  Pada 
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era beliau ini mengalami penambahan satu 

jurusan yaitu jurusan tata kecantikan rambut. Pada 

saat itu juga menyesuaikan dengan undang-

undang pendidikan nasional dan peraturan 

pemerintah No. 29 tahun 1990, nama SMKK 

diubah menjadi SMK Negeri 2 Ponorogo. 

Kemudian pada tahun 1998 s.d. 2007 kepala 

sekolah dijabat oleh Drs. Dwikorahadi Meinanda, 

MM. berdasarkan SK dari Kakanwil Dinas P dan 

K Provinsi Jawa Timur atas nama Menteri 

Pendidikan Nasional No. 36865/I04/KP/2000, 

tanggal 15 April 2000 tentang penugasan bagi 

guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala 

sekolah. Kemudian, sejak tanggal 2 Januari 2007 

sampai dengan 30 Desember 2013 kepala sekolah 

dijabat oleh Drs. Udi Tyas Arinto, MM. Pada 

masa kepemimpinan Drs. Udi Tyas Arinto, MM. 
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ini program studi keahlian yang dimiliki SMK 

Negeri 2 Ponorogo adalah prodi tata boga dengan 

dua kompetensi keahlian, yaitu jasa boga dan 

patiseri, prodi tata busana dengan kompetensi 

keahlian busana butik, dan prodi tata kecantikan 

dengan kompetensi keahlian tata kecantikan 

rambut dan tata kecantikan kulit. 

Terhitung mulai tahun pembelajaran 

2013/2014 SMK Negeri 2 Ponorogo membuka 

prodi baru yaitu prodi Teknik Komputer dan 

Informatika, kompetensi keahlian Teknik 

Komputer dan Jaringan. Kemudian sejak tanggal 

30 Desember 2013 sampai dengan 10 Februari 

2015 kepala sekolah dijabat oleh Drs. H. Hery 

Aprianto, M.Pd. Pada masa kepemimpinan Drs. 

H. Hery Aprianto, M.Pd, prodi yang 

dikembangkan di SMK Negeri 2 Ponorogo tetap 
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sama seperti era Drs. Udi Tyas Arinto, MM. 

Namun kurikulum yang dijalankan adalah 

mengacu pada Kurikulum 2013. Kemudian di 

tahun pelajaran 2016/2017 ini di bawah 

kepemimpinan Sujono, M.Pd dibuka program 

keahlian baru yaitu Perhotelan dengan paket 

keahlian Akomodasi Perhotelan.  

Dengan demikian paket keahlian yang 

dikembangkan di SMK Negeri 2 Ponorogo mulai 

tahun pelajaran 2016/2017 adalah Jasa Boga, 

Patiseri, Busana Butik, Tata Kecantikan Rambut, 

Tata Kecantikan Kulit, Teknik Komputer dan 

Jaringan serta Akomodasi Perhotelan. SMK 

Negeri 2 Ponorogo bertujuan untuk 

mempersiapkan siswa menjadi tenaga pelaksana 

tingkat menengah yang terampil, terlatih sesuai 

dengan program keahlian yang dipilihnya serta 
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dapat menerapkan kemampuannya untuk 

berwiraswasta/bekerja mandiri.54 

2. Letak Geografis 

Tabel 4.1 

Letak Geografis SMKN 2 Ponorogo 

                                                           
54 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor : 02/D/16-V/2019dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 

1. Identitas Sekolah 

1 Nama Sekolah : SMKN 2 PONOROGO 

2 Kode Registrasi (NSS) : 33.1.05.110.100.1 

3 NPSN : 20510098 

4 Jenjang Pendidikan : SMK 

5 Status Sekolah : Negeri 

6 Alamat Sekolah : Jl. Laks. Yos Sudarso 21 

A Ponorogo 

 RT/RW  004/06 

 Kode Pos : 63416 

 Kelurahan : Kepatihan 

 Kecamatan : Ponorogo 

 Kabupaten/Kota : Ponorogo 
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 Provinsi : Jawa Timur 

 Negara :  Indonesia 

7 Posisi Geografis : -7,8818567 Lintang 

     111,46188 Bujur 

2. Data Pelengkap 

8 Tahun didirikan : 1981 

9 SK Pendirian Sekolah : 421.5/3001/405.08/200

3 

10 Tanggal SK Pendirian : 25-07-1981 

11 Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah 

12 Kebutuhan Khusus 

Dilayani 

: Tidak ada 

13 Nomor Rekening : 202462073 

14 Nama Bank : BANK JATIM 

15 Cabang KCP/Unit : CABANG 

PONOROGO 

16 Rekening Atas Nama : SMK NEGERI 2 

PONOROGO 

17 MBS : Ya 
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18 Luas Tanah Milik (m2) : 10000 

19 Luas Tanah 

BukanMilik (m2) 

: 0 

20 Nama Wajib Pajak : BEND RUTIN SMK 2 

PONOROGO 

21 NPWP : 3,48657E+11 

3. Kontak Sekolah 

22 Nomor Telepon : 352481922 

23 Nomor Fax : 352488271 

24 E-mail : smkn2po@yahoo.com  

25 Website : http://smkn2ponorogo.s

ch.id 

4. Data Periodik 

26 Waktu 

Penyelenggaraan 

: Pagi 

27 Bersedia Menerima 

Bos? 

: Bersedia Menerima 

28 Sertifikasi ISO : 9001:2008 

29 Sumber Listrik : PLN 

30 Daya Listrik (watt) : 30000 

mailto:smkn2po@yahoo.com
http://smkn2ponorogo.sch.id/
http://smkn2ponorogo.sch.id/
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3. Visi Misi dan Tujuan 

Visi SMKN 2 Ponorogo:Menjadi 

Pusat Pendidikan yang Menghasilkan 

                                                           
55 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor : 01/D/16-V/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 

 

 

5. Data Lainnya 

31 Kepala Sekolah : SUJONO, M.Pd 

32 Operator Pendataan : THOMAS ROSA 

RUSDIYANA 

33 Status Akreditasi : A semua Program 

Keahlian 

34 Nomor SK : 175/BAP-

S/M/SK/X/2015 

35 Tanggal SK : 27 Oktober 2015 

36 Kurikulum55 : Kurikulum 2013 
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Tamatan Profesional dan Mandiri yang 

Berwawasan IPTEK, Berlandaskan IMTAQ, 

Peduli dan Berbudaya Lingkungan. 

Misi SMKN 2 Ponorogo: 

a. Membentuk tamatan yang berkarakter 

kebangsaan. 

b. Membentuk tamatan yang memiliki jiwa 

entrepreneur. 

c. Membentuk tamatan yang kompeten 

dan mampu bersaing didunia kerja. 

d. Membentuk tamatan yang peduli dan 

berbudaya lingkungan dengan 

melakukan aksi-aksi terhadap 

perlindungan lingkungan hidup, 

pengelolaan lingkungan hidup dan 

pengendalian lingkungan sehingga 

tercipta lingkungan kerja dan kondisi 

belajar yang nyaman. 

Tujuan SMKN 2 Ponorogo: 
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a. Menghasilkan tamatan yang 

profesional, tangguh dan jujur. 

b. Menghasilkan tamatan yang memiliki 

keunggulan komparatif dan kompetitif 

dibidangnya. 

c. Menghasilkan tamatan yang memiliki 

keberanian untuk berwirausaha. 

d. Menjadikan sekolah sebagai pusat 

informasi dan layanan masyarakat 

dibidang pendidikan. 

e. Menciptakan tamatan yang berbudaya 

lingkungan melalui integrasi materi 

lingkungan hidup pada mata pelajaran 

dan kegiatan sekolah yang lain.56 

4. Keadaan Guru dan Siswa 

Guru ialah sebagai transformer ilmu 

pengetahuan dan nilai-nilai akhlak yang baik. 

Melihat tugas guru yang tidak hanya sebagai 

pendidik tetapi juga sebagai pengajar di sekolah. 

                                                           
56Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor : 01/D/16-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Kualitas guru sangat mempengaruhi keadaan 

siswa baik secara akademisi atau moral. Maka 

dari itu, diperlukan yang namanya standar 

kualifikasi bagi seorang guru.Adapun standar 

kualifikasi tersebut telah menyelesaikan 

pendidikannya setara D4/S1 kependidikan, latar 

belakang guru sesuai dengan mata pelajaran yang 

diampu, memiliki sertifikasi profesi pendidik dari 

lembaga pemerintah, memiliki pengalaman 

mengajar sebagai guru dan memiliki sertifikat 

dari asosiasi profesi. 

Seluruh guru di SMKN 2 Ponorogo sudah 

memenuhi kriteria-kriteria di atas. Bahkan ada 

guru di SMKN 2 Ponorogo yang bergelar 

magister (S2) meskipun masih minoritas. Di 

SMKN 2 Ponorogo memiliki lima jurusan atau 

prodi yaitu, tata boga, tata busana, kecantikan, 
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teknik komputer/jaringan dan APH (Akomodasi 

Perhotelan). Dari kelima jurusan ini siswa dilatih 

dengan keterampilan khusus oleh guru yang 

sudah ahli dalam jurusan tersebut. Seluruh guru 

atau pendidik di SMKN 2 Ponorogo sudah 

memenuhi kriteria sebagai tenaga pendidik yang 

profesional. Adapun jumlah guru di SMKN 2 

Ponorogo ada 77 orang, dengan rincian 55 orang 

guru PNS dan 22 orang guru GTT. 

Sedangkan siswa merupakan pelajar yang 

duduk di meja belajar setara sekolah dasar (SD), 

sekolah menengah pertama (SMP), sekolah 

menengah ke atas (SMA). Siswa-siswa tersebut 

belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan 

untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah 

didapat di dunia pendidikan. Mereka yang secara 

khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk 
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mengikuti pembelajaran di sekolah dengan tujuan 

untuk menjadi manusia yang berilmu 

pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, 

berkepribadian, berakhlak mulia dan 

mandiri.Penyerahan siswa dari orang tua ke 

sekolah dimulai dengan melakukan pendaftaran. 

Pendaftaran siswa baru di sini sangat penting 

untuk dilakukan agar sekolah bisa memonitor 

siswa-siswi yang daftar dan selanjutnya 

dikalkulasi lagi oleh pihak sekolah dan untuk 

memanajemen program sekolah. 

Proses PPDB di SMKN 2 Ponorogo melalui 2 

jalur yaitu online dan offline. Adapun jalur online, 

siswa bebas memilih sekolah sesuai apa yang 

diinginkan. Yang mengelola sistem online dari 

Provinsi Jawa Timur. Yang memberlakukan jalur 

online baru wilayah Jawa Timur saja. Sedangkan 
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jalur offline memiliki tiga jalur, yaitu:Jalur 

Prestasi (Juara 1, 2, 3 minimal tingkat kabupaten 

segala bidang lomba).Bidikmisi, sekitar 3%. 

Dengan syarat nilai di atas 70, memiliki 

Jamkesmas, GAKIN/Keluarga Miskin, survey 

rumah tetap dilakukan oleh pihak sekolah.Inklusi 

(siswa yang berkebutuhan khusus, kuota sekitar 

1%).Jumlah siswa yang masuk di SMKN 2 

Ponorogo sejumlah 414 (jalur online dan offline). 

Penerimaan siswa dibatasi sesuai keadaan sekolah 

yang meliputi sarpras (ruang kelas). Sebelum 

PPDB, DIKNAS meminta data terkait jumlah 

rombel sekolah. 

Jumlah siswa SMKN 2 Ponorogo seluruhnya 

ada 1.082 siswa, terdiri dari 51 siswa laki-laki dan 

1.031 siswa perempuan. Dengan rincian sesuai 

jenjang kelas yaitu:Kelas X dengan jumlah 414 
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siswa, terdiri dari 19 siswa laki-laki dan 414 siswa 

perempuan.Kelas XI dengan jumlah 372 siswa, 

terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 354 siswa 

perempuan.Kelas XII dengan jumlah 296 siswa, 

terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 282 siswa 

perempuan.SMKN 2 Ponorogo juga bekerja sama 

dengan DUDI (Dunia Industri) dan BKK (Bursa 

Kerja Khusus). Salah satunya ialah jurusan 

kecantikan yang bekerja sama dengan perusahaan 

“Viva”. Kurikulum di SMK bersifat dinamis, 

melihat perkembangan (update) dari DUDI 

(Dunia Industri) untuk mengetahui dalam dunia 

kerja yang dibutuhkan seperti apa saja. Maka dari 

itu, pihak sekolah harus mempersiapkan itu untuk 

1 tahun ke depan. Lulusan SMKN 2 mayoritas 
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bekerja dan berwirausaha, tetapi ada juga yang 

melanjutkan kuliah meskipun hanya sedikit.57 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana di SMK Negeri 2 

Ponorogo sangat representatif dan sudah dapat 

memenuhi kebutuhan praktik pada masing-

masing program keahlian. Disamping fasilitas 

praktik yang dimiliki, SMK Negeri 2 Ponorogo 

juga memiliki fasilitas mushola, taman, aula, 

laboratorium IPA, laboratorium komputer dan 

tempat parkir.  

Berikut rincian sarana dan prasarana yang ada 

di SMK Negeri 2 Ponorogo:ruang kepala sekolah, 

ruang guru per prodi, ruang guru normatif/guru 

mapel umum (PAI, B. Indonesia, B. Inggris, IPA 

                                                           
57 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor : 05/D/16-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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dan lain sebagainya), ruang BP, ruang TU, ruang 

ISO, ruang LSP, ruang BPBK, TEFA/Teaching 

Factory (rencana akan dijadikan Cafe Outlet, 

jurusan boga. Produk unggulan donat dan balado 

kentang ditambah produk penunjang yaitu tasty 

bakery, pemasaran via online dan offline, sasaran 

pemasaran masyarakat umum),kantin, aula, 

mushola, toilet, UKS, koperasi, ruang teori, ruang 

praktik + alat (semua jurusan), ruang OSIS, 

perpustakaan, ruang inventaris (6 bulan 

diperbarui ke DIKNAS Provinsi), ruang kelas 

sudah ber LCD semua, ruang UNBK (4 ruang). 

Penyediaan alat dalam proses pembelajaran 

disediakan di bengkel setiap jurusan. Kegiatan UP 

(Unit Produksi) dikelola sendiri penyediaan alat 

dan bahan yang akan diperlukan. Masalah 

perbaikan sarpras dilihat tingkat 
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kerusakannya/kondisi. Misalnya atap bocor maka 

segera diperbaiki, pengecatan itu diprogramkan 

(karena sifatnya bisa ditunda) dan lain 

sebagainya. Sedangkan masalah kerusakan, jika 

murni kesalahan siswa, maka menjadi 

tanggungjawab kelas. Waka sarpras sebagai 

koordinator. Semua pelaporan kerusakan, 

perbaikan itu dari prodi masing-masing 

berdasarkan kepala bengkel, dalam laporan 

tersebut sudah mengetahui kepala sekolah.58 

Berikut adalah salah satu prasarana sekolah 

SMKN 2 Ponorogo:59 

                                                           
58Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor : 06/D/16-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
59 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor : 08/D/16-V/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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. 

Gambar 4.1 Taman Sekolah 

 

6. Jadwal Pelajaran SMKN 2 Ponorogo 

Tabel 4.2 

Jadwal Pelajaran SMKN 2 Ponorogo60 

                                                           
60 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor : 08/O/14-VI/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian  

JAM 

KE- 

WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

1 07.00 – 

07.45 

UPACA

RA 

GerakanLiterasiSekolah (GLS) JUMAT 

BERSIH 

2 07.45 – 

08.30 
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3 08.30 – 

09.15 

     

4 09.15 – 

10.00 

     

ISTIR

AHAT 
10.00 – 

10.15 

ISTIRAHAT 

5 10.15 – 

11.00 

     

6 11.00 – 

11.45 

     

ISTIR

AHAT 
11.45 – 

12.15 

ISTIRAHAT SHOLAT DHUHUR JAMA’AH  DAN 

MAKAN SIANG 

7 12.15 – 

13.00 

     

8 13.00 – 

13.45 

     

9 13.45 – 

14.30 

     

10 14.30 – 

15.15 

    EKSTRA 

WAJIB 

PRAMUK

A ISTIR

AHAT 

15.15 – 

15.30 

SHOLAT ASHAR BERJAMA’AH 

11 15.30 – 

16.15 

    



121 

 
 

7. Struktur Kurikulum SMKN 2 Ponorogo61 

 

Tabel 4.3 

Struktur Kurikulum K13 Revisi 2018 

Untuk Kelas X, Xi Dan Xii 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Program Keahlian : Teknik Komputer Dan 

Informatika 

Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Dan 

Jaringan 

                                                           
61 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor : 09/D/16-V/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 

MATA PELAJARAN 
KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

A.MuatanNasional 

1. Pendidikan Agama dan 

Budi Pekerti 

3 3 3 3 3 3 

2. PendidikanPancasiladan 

Kewarganegaraan 

 

 

2 2 2 2 2 2 

3. BahasaIndonesia 4 4 3 3 2 2 

4. Matematika 4 4 4 4 4 4 

5. SejarahIndonesia 3 3 - - - - 
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6. BahasaInggrisdan 

BahasaAsinglainnya 

3 3 3 3 4 4 

Jumlah A 19 19 15 15 15 15 

B.MuatanKewilayahan 

1. SeniBudaya 3 3 - - - - 

2. PendidikanJasmani, 

OlahragadanKesehatan 

2 2 2 2 - - 

3. MuatanLokal 

(BahasaJawa) 

2 2 2 2 2 2 

Jumlah B 7 7 4 4 2 2 

C.MuatanPeminatanKejuruan 

C1.DasarBidangKeahlian 

1. SimulasidanKomunikasi 

Digital 

3 3 - - - - 

2. Fisika 3 3 - - - - 

3. Kimia 3 3 - - - - 

C2.Dasar Program Keahlian 

1. SistemKomputer 2 2 - - - - 

2. KomputerdanJaringanDa

sar 

5 5     

3. PemrogramanDasar 3 3 - - - - 

4. DasarDesainGrafis 5 5 - - - - 

C3.KompetensiKeahlian 

1. TeknologiJaringanBerbas

isLuas (WAN) 

- - 6 6 - - 

2. AdministrasiInfrastruktur

Jaringan 

- - 6 6 9 9 
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Tabel 4.4 

Struktur Kurikulum K13 Revisi 2018 

Untuk Kelas X, Xi Dan Xii 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Program Keahlian : Perhotelan Dan Jasa Pariwisata 

Kompetensi Keahlian : Perhotelan 

MATA PELAJARAN 
KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

A.MuatanNasional 

1. Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

3 3 3 3 3 3 

2. PendidikanPancasiladanKew

arganegaraan 

2 2 2 2 2 2 

3. BahasaIndonesia 4 4 3 3 2 2 

4. Matematika 4 4 4 4 4 4 

5. SejarahIndonesia 3 3 - - - - 

6. BahasaInggrisdanBahasaAsi

nglainnya 

3 3 3 3 4 4 

 Jumlah A 19 19 15 15 15 15 

3. AdministrasiSistemJaring

an 

- - 6 6 8 8 

4. TeknologiLayananJaring

an 

- - 6 6 8 8 

5. ProdukKreatifdanKewira

usahaan 

- - 7 7 8 8 

Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 31 31 33 33 

Total 48 48 50 50 50 50 
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B.MuatanKewilayahan 

1. SeniBudaya 3 3 - - - - 

2. PendidikanJasmani, 

OlahragadanKesehatan 

2 2 2 2 - - 

3. MuatanLokal (BahasaJawa) 2 2 2 2 2 2 

Jumlah B 7 7 4 4 2 2 

C.MuatanPeminatanKejuruan 

C1.DasarBidangKeahlian 

1. SimulasidanKomunikasi 

Digital 

3 3 - - - - 

2. IPA Terapan 3 3 - - - - 

3. Kepariwisataan 

 

 

3 3 - - - - 

C2.Dasar Program Keahlian 

1. KomunikasiIndustriPariwisa

ta 

3 3 - - - - 

2. Sanitasi, 

HygienendanKeselamatanK

erja 

3 3     

2. AdministrasiUmum 3 3 - - - - 

3. BahasaAsingPIlihan 4 4 - - - - 

C3.KompetensiKeahlian 

1. IndustriPerhotelan - - 4 4 - - 

2. Front Office - - 5 5 7 7 

3. Housekeeping - - 5 5 6 6 

4. Laundry - - 5 5 6 6 

5 Food and Beverage - - 5 5 6 6 

6. ProdukKreatifdanKewirausa

haan 

- - 7 7 8 8 

Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 31 31 33 33 
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Total 48 48 50 50 50 50 

 

Tabel 4.5 

Struktur Kurikulum K13 Revisi 2018 

Untuk Kelas X, Xi Dan Xii 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Program Keahlian : Kuliner 

Kompetensi Keahlian : Tata Boga 

MATA PELAJARAN 
KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

A.MuatanNasional 

1. Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

3 3 3 3 3 3 

2. PendidikanPancasiladanKewarg

anegaraan 

2 2 2 2 2 2 

3. BahasaIndonesia 4 4 3 3 2 2 

4. Matematika 4 4 4 4 4 4 

5. SejarahIndonesia 3 3 - - - - 

6. BahasaInggrisdanBahasaAsingla

innya 

3 3 3 3 4 4 

Jumlah A 19 19 15 15 15 15 

B.MuatanKewilayahan 

1. SeniBudaya 3 3 - - - - 

2. PendidikanJasmani, 

OlahragadanKesehatan 

2 2 2 2 - - 
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3. MuatanLokal (BahasaJawa) 2 2 2 2 2 2 

Jumlah B 7 7 4 4 2 2 

C.MuatanPeminatanKejuruan 

C1.DasarBidangKeahlian 

1. SimulasidanKomunikasi Digital 3 3 - - - - 

2. IPA Terapan 3 3 - - - - 

3. Kepariwisataan 3 3 - - - - 

C2.Dasar Program Keahlian 

1. KeamananPangan (Sanitasi, 

HigienisdanKeselamatanKerja) 

2 2 - - - - 

2. PengetahuanBahanMakanan 3 3     

2. BogaDasar 5 5 - - - - 

3. IlmuGizi 3 3 - - - - 

C3.KompetensiKeahlian 

1. Tata Hidang - - 7 7 - - 

2. PengolahandanPenyajianMakan

an 

- - 7 7 9 9 

3. Produk Cake danKue Indonesia - - 5 5 8 8 

4. Produk Pastry dan Bakery - - 5 5 8 8 

5 ProdukKreatifdanKewirausahaa

n 

- - 7 7 8 8 

Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 31 31 33 33 

Total 48 48 50 50 50 50 
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Tabel 4.6 

Struktur Kurikulum K13 Revisi 2018 

Untuk Kelas X, Xi Dan Xii 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Program Keahlian : Tata Kecantikan 

Kompetensi Keahlian : Tata Kecantikan Kulit Dan 

Rambut 

MATA PELAJARAN 
KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

A.MuatanNasional 

1. Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 

3 3 3 3 3 3 

2. PendidikanPancasiladanKewarga

negaraan 

2 2 2 2 2 2 

3. BahasaIndonesia 4 4 3 3 2 2 

4. Matematika 4 4 4 4 4 4 

5. SejarahIndonesia 3 3 - - - - 

6. BahasaInggrisdanBahasaAsinglai

nnya 

3 3 3 3 4 4 

Jumlah A 19 19 15 15 15 15 

B.MuatanKewilayahan 

1. SeniBudaya 3 3 - - - - 

2. PendidikanJasmani, 

OlahragadanKesehatan 

2 2 2 2 - - 

3. MuatanLokal (BahasaJawa) 2 2 2 2 2 2 

Jumlah B 7 7 4 4 2 2 
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C.MuatanPeminatanKejuruan 

C1.DasarBidangKeahlian 

1. SimulasidanKomunikasi Digital 3 3 - - - - 

2. IPA Terapan 3 3 - - - - 

3. Kepariwisataan 3 3 - - - - 

C2.Dasar Program Keahlian 

1. Sanitasi Hygiene Kecantikan 2 2 - - - - 

2. AnatomidanFisiologi 4 4     

3. KecantikanDasar 7 7 - - - - 

C3.KompetensiKeahlian 

1. PemangkasandanPewarnaanRambut - - 6 6 5 5 

2. PengeritinganRambutdanPenataanSa

nggul Traditional danKreatif 

- - 7 7 7 7 

3. PerawatanTangan, Kaki, Nail Art 

danRiasWajahKhususdanKreatif 

- - 4 4 6 6 

4. PerawatanWajah, Badan (Body 

Massage) dan waxing 

- - 7 7 7 7 

5 ProdukKreatifdanKewirausahaan - - 7 7 8 8 

Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 31 31 33 33 

Total 48 48 50 50 50 50 
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Tabel 4.7 

Struktur Kurikulum K13 Revisi 2018 

Untuk Kelas X, Xi Dan Xii 

Tahun Pelajaran 2019/2020 

Program Keahlian : Tata Busana 

Kompetensi Keahlian : Busana 

MATA PELAJARAN 

KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

A.MuatanNasional 

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 3 3 3 

2. PendidikanPancasiladanKewargane

garaan 

2 2 2 2 2 2 

3. BahasaIndonesia 4 4 3 3 2 2 

4. Matematika 4 4 4 4 4 4 

5. SejarahIndonesia 3 3 - - - - 

6. BahasaInggrisdanBahasaAsinglain

nya 

3 3 3 3 4 4 

Jumlah A 19 19 15 15 15 15 

B.MuatanKewilayahan 

1. SeniBudaya 3 3 - - - - 

2. PendidikanJasmani, 

OlahragadanKesehatan 

2 2 2 2 - - 

3. MuatanLokal (BahasaJawa) 2 2 2 2 2 2 

Jumlah B 7 7 4 4 2 2 
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C.MuatanPeminatanKejuruan 

C1.DasarBidangKeahlian 

1. SimulasidanKomunikasi Digital 3 3 - - - - 

2. IPA Terapan 3 3 - - - - 

3. Kepariwisataan 3 3 - - - - 

C2.Dasar Program Keahlian 

1. PengetahuanBahanTekstil 3 3 - - - - 

2. Dasardesain 3 3     

2. PemuatanPola 3 3 - - - - 

3. TeknologiMenjahit 4 4 - - - - 

C3.KompetensiKeahlian 

1. DesainBusana - - 3 3 - - 

2. PembuatanHiasanBusana - - 5 5 - - 

3. PembuatanBusana Custom Made - - 9 9 13 13 

4. PembuatanBusanaIndustri - - 7 7 12 12 

5 ProdukKreatifdanKewirausahaan - - 7 7 8 8 

Jumlah C (C1, C2, dan C3) 22 22 31 31 33 33 

Total 48 48 50 50 50 50 
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8. Standar Kompetensi Kelulusan62 

Kriteria Kelulusan Ujian Sekolah Berstandar 

Nasional (Usbn) 

Dan Pencapaian Kompetensi Lulusan Dalam 

Ujian Nasional (Un) 

Smk Negeri 2 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2018/2019 

a. Penentuan kelulusan peserta ujian 

diputuskan dalam suatu Rapat Pleno 

Kelulusan yang diselenggarakan oleh 

Sekolah dihadiri oleh Kepala Sekolah 

Penyelenggara dan seluruh Guru Kelas 

XII SMK Negeri 2 Ponorogo dengan 

merujuk pada Kriteria Kelulusan yang 

telah ditetapkan. 

                                                           
62Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor : 10/D/16-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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b. Kriteria kelulusan peserta didik 

menggunakan 2 (dua) aspek, yaitu aspek 

akademis dan non akademis, yaitu: 

1) Menyelesaikan seluruh program 

pembelajaran 

2) Memperoleh nilai sikap / perilaku 

minimal baik. 

Sikap/perilaku meliputi kelakuan, 

kerajinan, dan kerapian. 

3) Lulus Ujian Sekolah Berstandar 

Nasional (USBN) 

4) Mengikuti Ujian Nasional (UN). 

5) Sampai dengan pengumuman 

kelulusan, peserta didik tidak terlibat 

tindak pidana, kriminal, pengguna 

dan/atau pengedar minuman keras dan 
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narkoba yang keterlibatannya telah 

dibuktikan oleh pihak yang berwajib. 

c. Kelulusan Ujian Sekolah Berstandar 

Nasional (USBN) 

1)  Siswa dinyatakan lulus Ujian 

Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 

apabila memenuhi standar kelulusan 

sebagai berikut: 

a. Nilai Sekolah (NS) setiap 

mata pelajaran yang diujikan 

minimal 60,0 (enam puluh 

koma nol). 

b. Rata-rata semua Nilai Sekolah 

(NS) minimal 60,0 (enam 

puluh koma nol). 

2) Untuk Mata pelajaran tertentu Nilai 

Ujian Sekolah Berstandar Nasional 
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(NUSBN) terdiri dari nilai ujian tulis 

dan ujian praktik. 

3) Nilai Ujian tulis merupakan gabungan 

nilai soal Pilihan Ganda dan Soal 

Uraian dengan pembobotan 40 % nilai 

soal pilihan ganda dan 60% nilai soal 

uraian. 

4) Nilai Sekolah (NS) diperoleh dari 

gabungan antara rata-rata nilai rapor 

semester 1, 2, 3, 4 , 5, 6 dan nilai Ujian 

Sekolah Berstandar Nasional 

(NUSBN) dengan pembobotan 70 % 

untuk rata-rata nilai rapor dan 30% 

untuk nilai USBN. 

d. Pencapaian Kompetensi Lulusan dalam 

Ujian Nasional 
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1) Setiap peserta didik yang mengikuti 

Ujian Nasional akan mendapatkan 

Sertifikat Hasil Ujian Nasional 

(SHUN) 

2) Tingkat pencapaian kompetensi 

lulusan disusun dalam kategori 

sebagai berikut: 

a. Sangat baik, jika nilai lebih dari 

85 (delapan puluh lima) dan 

kurang dari atau sama dengan 100 

(seratus) 

b. Baik, jika nilai lebih dari 70 (tujuh 

puluh) dan kurang dari atau sama 

dengan 85 (delapan puluh lima) 

c. Cukup, jika nilai lebih dari 55 

(lima puluh lima) dan kurang dari 
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atau sama dengan 70 (tujuh 

puluh). 

d. Kurang, jika nilai kurang dari 

atau sama dengan 55 (lima puluh 

lima) 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pengembangan Pendidikan Karakter 

ReligiusSiswa di SMKN 2 Ponorogo 

Pendidikan karakter sebagai upaya 

mendorong peserta didik tumbuh dan berkembang 

dengan kompetensi berfikir dan berpegang teguh 

pada prinsip-prinsip moral dalam hidupnya. 

Karakter religius utamanya menjadi pilar utama 

baik buruknya  karakter seseorang. Karena tanpa 

didasari dengan ilmu agama tidak akan menjadi 

sesuatu yang baik. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan Eva Rusdiana mengenai perlunya 



137 

 
 

pembentukan karakter religius siswa sebagai 

berikut: “Agar menjadi pribadi yang berakhlak 

budi pekerti dan mengerti etika yang benar.”63 

Sedangkan menurut Dewi Retnasari sebagai 

berikut “Agar siswa lebih tertib dan paham akan 

ilmu keagamaan yang baik.”64 

Menurut ibu Putri Arumi perlunya karakter 

religius adalah sebagai berikut: 

Karakter religius siswa itu merupakan basic atau dasar 

utama dari pribadi dan karakter seseorang. Sebelum 

karakter lain, maka karakter religius itulah yang perlu 

dibentuk dengan baik. Dengan tertatanya karakter 

religius yang baik, maka akan tersalur pula kepada 

nilai-nilai karakter yang lain.65 

 

Sedangkan menurut ibu Ratri mengenai 

karakter religius siswa perlu dibentuk dipaparkan 

                                                           
63 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/24-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
64 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/24-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
65 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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melalui hasil wawancara sebagai berikut: 

“Karakter religius dibentuk untuk menerapkan 

generasi yang berakhlak baik.”66 Ibu Rina 

Pidriana juga menambahkan:  

Karena biasanya ketika karakter religiusnya sudah 

bagus, yang lainnya bisa mengikuti menjadi bagus, 

karena menurut saya yang paling mendasari karakter 

seseorang adalah  karakter religiusnya.67 

 

Ditegaskan kembali berdasarkan hasil 

wawancara  oleh bapak sujono perlunya 

pembentukan karakter religius adalah sebagai 

berikut: 

Semua pendidikan apapun tanpa didasari dengan ilmu 

agama saya rasa tidak akan bisa menikmati hasil yang 

diusahakan karena apapun seperti kegiatan bersosial, 

berkomunikasi harus didasari dengan agama. Tanpa 

orang memiliki nilai religius saya rasa tidak akan bisa 

membangun kinerja komunikasi yang baik. Religius 

adalah sebagai pondasi pokok untuk menghadapi suatu 

pekerjaan.68 

                                                           
66 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/22-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
67 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
68 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/21-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Sedangkan sikap siswa yang dikatakan 

religius adalah siswa yang telah melaksanakan 

apa yang telah diperintahkan oleh agama dan 

menjauhi yang dilarang oleh agama, dan juga 

memiliki sikap sopan santun taat dan rajin 

beribadah. Seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu 

Ratri dari hasil wawancara sebagai berikut: 

“Siswa yang religius adalah siswa yang 

mempunyai sopan, santun, taat rajin beribadah, 

lancar membaca al-qur’an dengan baik dan 

benar.”69 

 

Dewi Retnasari juga menambahkan sikap 

siswa yang religius melalui hasil wawancara 

                                                           
69 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/22-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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sebagai berikut: “Yaitu siswa yang selalu bertutur 

baik sholat tepat pada waktunya, serta 

menghargai sesama masyarakat disekolah.”70 

Ibu Putri Arumi dari hasil wawancara juga 

menambahkan sikap religius siswa adalah 

sebagaia berikut: “Menurut saya siswa yang 

religius adalah ketika dia menyadari serta 

melaksanakan apa yang diperintahkan agama dan 

menjauhi dari apa yang dilarang agama.”71 Bapak 

Sujono juga menambahkan sikap siswa yang 

dikatakan religius dari hasil wawancara sebagai 

berikut: “Siswa yang melakukan sholat tepat 

waktu, sopan santun dan berakhlak baik.”72 

                                                           
70 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/24-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
71 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
72 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/21-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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  Kemudian dipertegas kembali dari hasil 

wawancara dengan ibu Rina Pidriana sebagai 

berikut: 

Sikap siswa yang dikatakan religius adalah siswa yang sudah 

menanamkan nilai-nilai agama dalam kegiatannya, yang paling penting 

adalah tidak pernah meninggalkan sholat, menyampaikan amanah, jujur 

dalam mengerjakan sesuatu seperti tugas sekolah dan dalam mengerjakan 

ulangan karena sadar bahwa Allah itu maha melihat, jadi nilai agama 

benar-benar diterapkan didalam kehidupan sehari-hari disekolah.73 

 

Pogram-program implementasi 

pengembangan karakter religius siswa di SMKN 

2 Ponorogo diantaranya adalah adanya tausiah 

pagi sebelum memulai pelajaran, membaca doa 

sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar 

mengajar, kegiatan membaca surat yasin pada 

hari kamis, sopan santun salam saat bertemu 

bapak ibu guru, pembiasaan sholat dhuha, sholat 

dhuhur dan ashar disekolah, pelaksanaan sholat 

                                                           
73 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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jumat dan juga diadakanya event pada hari-hari 

peringatan islam. Berikut hasil wawancara 

dengan ibu Ratri: “Sholat jumat dan dhuhur 

berjama’ah, membaca yasin setiap hari kamis 

pagi, pemutaran lagu religius di pagi hari, 

membaca doa sebelum dan sesudah memulai 

pelajaran dan juga terdapat ekstra rohis.”74 

 

Sesuai dengan wawancara dengan Ibu Ratri. 

Berikut ini gambar jamaah sholat dhuhur siswa 

SMKN 2 Ponorogo:75 

                                                           
74 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/22-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
75 Lihat Transkrip Observasi Nomor : 02/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian  
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Gambar 4.2 Sholat Jamaah Dhuhur Siswa SMKN 2 Ponorogo 

Menurut Eva Rusdiana Sari program 

implementasi karakter religius sebagaimana hasil 

wawancara berikut: “Diadakan rohis, membaca 

surat yasin untuk hari kamis dan jumat pagi 

sebelum masuk pelajaran, kegiatan PHBA.”76 

Program implementasi karakter religius menurut 

Dwi Retnasari di SMKN 2 Ponorogo salah 

                                                           
76 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/24-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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satunya sebagaimana hasil wawancara berikut: 

“Diadakannya kegiatan rohis, yaitu sebuah 

kegiatan yang terdapat nilai-nilai religius, lomba 

nada religi, lomba qiro’ah/tartil.”77 

Hal ini juga di tegaskan berdasarkan hasil 

observasi sebagaimana gambar berikut ini:78 

Gambar 4.3 Lomba Qiro’ah/Tartil 

 

                                                           
77 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/24-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
78 Lihat Transkrip Observasi Nomor : 02/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Ibu Putri Arumi menambahkan program-

program yang berkaitan dengan karakter religius 

siswa melalui hasil wawancara berikut:  

Program penanaman sikap religius siswa di SMKN 2 

ponorogo diantaranya seperti pembiasaan sholat dhuha, 

sholat dhuhur disekolah, pelaksanaan sholat jumat, 

melakukan bakti sosial, diadakannya event yang 

bertepatan dengan hari besar islam, mendatangkan 

tokoh agama untuk memberikan wejangan kepada para 

siswa.79 

 

Hal ini ditegaskan berdasarkan gambar hasil 

observasi tentang  peringatan hari besar islam 

sebagai berikut:80 

 

                                                           
79 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
80 Lihat Transkrip Observasi Nomor : 01/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Gambar 4.4 Lomba Nada Religi 

 

Penanaman karakter religius di SMKN 2 

Ponorogo juga melalui ekstra rohis sebagaimana  

hasil wawancara dengan ibu Rina pidriana 

sebagai berikut: “Program-program tersebut 

seperti jadwal sholat dhuhur dan ashar, jadwal 

baca Al-quran, dan ekstra rohis dan tilawah bagi 

yang mengikuti tapi tidak semua siswa mengikuti 

ekstra tersebut.”81 

 

Dipertegas kembali oleh bapak Sujono 

program-program implementasi karakter religius 

di SMKN 2 Ponorogo adalah sebagai berikut: 

Program dalam karakter religius di SMKN 2 Ponorogo ini antaranya 

seperti membaca surat yasin pada hari kamis, sopan santun salam 

terhadap guru, juga ada program ekstrakulikuler rohis dan tilawah. Selain 

itu sekolah juga mengadakan kegiatan PHBI (peringatan hari besar islam) 

diantaranya peringatan isro’ mi’roj, zakat fitrah, halal bihalal, takbir, 

                                                           
81 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 02/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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menyembelih hewan kurban, lomba karaoke lagu religi dan  pondok 

romadhon saat bulan puasa.82 

 

Sesuai dengan wawancara dengan bapak sujono. Berikut 

gambaran program kerja SEKBID PHBA SMKN 2 

Ponorogo:83 

 

                                                           
82 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 01/W/21-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
83 Lihat Transkip Observasi Nomor : 06/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Gambar 4.5 Program Kerja SEKBID PHBA 

 

Pergaulan mempunyai peran penting dalam 

kehidupan seseorang. Pergaulan juga menjadi 
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factor utama yang mempengaruhi baik buruknya 

karakter seorang siswa. Solusi yang di lakukan 

pihak sekolah pada umumnya memberikan 

arahan dan juga nasihat kepada para siswanya 

agar tidak salah dalam pergaulan, seperti yang 

dikatakan oleh bapak Sujono melalui hasil 

wawancara sebagai berikut: 

Faktor utamanya adalah dari pergaulan, ketika anak 

sudah salah bergaul tentunya akan mempengaruhi 

akhlaknya. Di sekolah kami SMKN 2 ponorogo ini 

kami berusaha mengatasi anak-anak yang sudah kearah 

pergaulan menyimpang melalui tahapan-tahapan 

pendekatan mulai dari kita mendatangkan tokoh 

masyarakat untuk memberikan arahan atau siraman 

rohani kepada anak-anak, wali kelas terlebih dahulu, 

kemudian ketika wali kelas tidak bisa mengatasi 

panggilan orang tua dan yang terakhir kita arahkan ke 

bimbingan konseling..84 

 

Terkait dengan solusi yang diberikan sekolah 

terhadap siswa yang pergaulannya menyimpang 

                                                           
84 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 01/W/21-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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di SMKN 2 Ponorogo dari hasil wawancara 

dengan ibu Rina Pidiana menambahkan sebagai 

berikut:  

Factor yang mempengaruhi akhlak siswa salah satunya 

adalah pergaulan yang sudah ada indikasi menyimpang. 

Di SMKN 2 ponorogo ini kita pertama pendekatan 

melalui wali kelas terlebih dahulu, kemudian yang 

kedua dengan guru BP (panggilan ke guru BP), 

panggilan orang tua, dan yang terakhir adalah kita 

mendatangkan tokoh masyarakat.85 

 

Ibu Ratri selaku guru sejarah menambahkan 

tentang factor yang  mempengaruhi akhlak siswa 

di SMKN 2 Ponorogo, berikut wawancara 

dengan ibu Ratri: 

Dari segala aspek pembelajaran mempengaruhi akhlak 

siswa, khususnya pelajaran agama. Factor utama yang 

mempengaruhi akhlak seorang siswa adalah lingkungan 

sosialnya. Ketika siswa bergaul dengan lingkungan 

yang positif pastinya akan baik juga akhlaknya dan 

begitu pula sebaliknya. Solusi yang kita lakukan 

                                                           
85 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 02/W/22-IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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biasanya dengan melakukan pengarahan-pengarahan 

kepada siwa tersebut.86 

 

Ibu Putri Arumi juga menambahkan factor 

yang mempengaruhi akhlak siswa serta solusi 

yang diterapkan dalam penanaman karakter 

religius di SMKN 2 Ponorogo dari hasil 

wawancara sebagai berikut: “Factor yang 

mempengaruhi akhlak siswa bisa dari kesadaran 

diri, faktor pendidikan di keluarga dan sekolah, 

dan juga lingkungan. Solusi yang diberikan dari 

sekolah yaitu menanamkan nilai dengan target 

penanaman dan juga kesadaran dari diri peserta 

didik.”87 

 

                                                           
86 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 04/W/22-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
87 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 03/W/22-IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Sedangakan menurut Eva Erliana Sari solusi 

yang diberikan dari pihak sekolah adalah sebagai 

berikut: “Factor dari lingkungan atau pergaulan. 

Di SMKN 2 Ponorogo ini biasanya bapak dan ibu 

guru melakukan pengarahan dan juga menasehati 

para siswanya terutama bagi siswa yang 

menyimpang.”88 

 

Guru memiliki wewenang dan tanggung 

jawab terhadap pendidikan murid-muridnya, baik 

secara individual maupun klasikal baik disekolah 

maupun diluar sekolah, baik ilmu umum maupaun 

ilmu agama. Salah satunya dengan penanaman 

nilai-nilai karakter religius oleh guru baik di 

dalam maupun diluar kelas. Sebagaimana hasil 

                                                           
88 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 05/W/24-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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wawancara dengan ibu Putri Arumi sebagai 

berikut: 

Didalam kelas dengan mengawali pembelajaran dengan doa, serta 

mengakhirinya dengan doa pula, memberikan kalimat-kalimat motivasi 

didalam kelas untuk penambahan suasan yang erat akan nilai-nilai religi. 

Diluar kelas dengan penerapan akhlak terpuji, serta pembiasaan shalat 

berjama’ah wajib maupun shalat dhuha dan pelaksanaan sholat 

berjamaah.89 

 

Ibu Ratri menambahkan sebagaimana hasil 

wawancara berikut: 

Penanaman karakter religius pada siswa di dalam kelas dengan berdoa 

sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca surat yasin setiap hari 

kamis. Diluar kelas dengan  menanamkan berperilaku jujur  sopan santun 

terhadap orang lain dan selalu berdoa, adanya ekstra tilawah dan 

pembiasaan sholat dhuha dhuhur dan ashar berjamaah dimushola 

sekolah.90 

 

Sedangakan Eva Rusdiana sari juga 

mengatakan tentang nilai-nilai religius yang guru 

                                                           
89 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 03/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
90 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 04/W/22-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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terapkan di dalam kelas maupun diluar kelas.  

Berikut hasil wawancara dengan Eva Rusdiana 

Sari: “Dengan mengrahkan siswa untuk selalu 

berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Sikap 

menghormati dan saling menyapa dengan orang 

lain.” Dwi Retnasari juga menambahkan 

sebagaimana hasil wawancara berikut: “Dengan 

adanya sholat berjama’ah, membaca al-quran, 

menanamkan cara menghargai dan menyapa 

sopan santun bila bertemu orang lain atau orang 

yang lebih tua.”91 

Berdasarkan deskripsi dari hasil wawancara 

diatas dapat diketahui bahwa karakter religius 

siswa di SMKN 2 Ponorogo perlu dibentuk karena 

karakter religius menjadi modal awal untuk 

                                                           
91 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 06/W/24-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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membentuk karakter yang lainnya. Sikap religius 

siswa dapat dilihat dari akhlaknya yang baik dan 

positif, meneladani sifat-sifat Rasulullah, 

melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama 

dan menjauhi apa yang dilarang oleh agama, 

meninggalkan sholat, menyampaikan amanah, 

jujur dalam mengerjakan sesuatu seperti tugas 

sekolah dan dalam mengerjakan ulangan karena 

sadar bahwa Allah itu maha melihat, jadi nilai 

agama benar-benar diterapkan didalam kehidupan 

sehari-hari disekolah. 

Untuk membentuk sikap yang religius pada 

siswa terdapat program-program karakter religius 

di SMKN 2 Ponorogo antaranya seperti sholat 

dhuhur berjamaah, sholat jum’at, membaca surat 

yasin pada hari kamis, sopan santun salam 

terhadap guru, juga ada program ekstrakulikuler 



156 

 
 

rohis dan tilawah, zakat takbir dan juga pondok 

romadhon saat bulan puasa, mendatangkan tokoh 

keagamaan kesekolah. 

Factor utama yang menjadi pengaruh besar 

dalam akhlak siswa adalah lingkungan, pergaulan 

dan pendidikan dari orang tua. Solusi yang 

dilakukan sekolah ketika terdapat siswa dengan 

perilaku yang menyimpang biasanya dengan 

mendatangkan tokoh masyarakat untuk 

memberikan kajian kepada para siswa, 

pendekatan terhadap siswa, pengarahan dari wali 

kelas guru, dan orang tua dan yang terakhir 

pengarahan dari guru BP. 

Nilai-nilai karakter religius  yang ditanamkan 

oleh guru untuk mengembangkan karakter 

religius siswa, sama halnya dengan program-

program yang dimiliki sekolah SMKN 2 
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Ponorogo untuk pembentukan karakter religius 

siswa, diantaranya seperti pembiasaan berdoa 

sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran, 

memotivasi siswa untuk terus mengingt Tuhan 

dimana pun berada, sopan santun terhadap orang 

lain sholat berjamaah disekolah, membaca surat 

yasin setiap hari kamis, serta adanya 

ekstrakulikuler tilawah. 

2. Pengembangan Pendidikan Karakter 

IntegritasSiswa di SMKN 2 Ponorogo 

Integritas merupakan mengarahkan yang 

pikiran dan perbuatan untuk melakukan apa yang 

benar meskipun tidak ada yang melihat. Cara 

menumbuhkan karakter integritas di SMKN 2 

ponorogo dengan menerapkan program-program 

sekolah melalui sopan santun bertanggung jawab 

dan menanamkan kebiasaan positif. Seperti hasil 
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wawancara dengan bapak Sujono berikut ini: 

“Menumbuhkan karakter integritas ya dengan 

membiasakan anak santun, menghargai waktu, 

selalu berinteraksi, mempunyai komitmen dalam 

belajar, menanamkan kebiasaan positif sehingga 

akan menjadi pesan dan kesan pada diri anak.”92 

Sesuai dengan wawancara dengan Bapak 

Sujono. Berikut ini gambar kegiatan upacara hari 

lahir pancasila:93 

                                                           
92 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 07/W/21-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
93 Lihat Transkrip Observasi Nomor : 07/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Gambar 4.6 Budaya Sekolah 

 

 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rina 

Pidriana menambahkan cara kepala sekolah 

dalam menanamkan karakter integritas di SMKN 

2 Ponorogo sebagai berikut: “Dengan 

menerapkan program-program dalam upaya 

mengembangkan materi pengelolaan usaha, 

adiwiyata dan lain sebagainya. Karena di dalam 

pengelolaan usaha dan juga adiwiyata banyak 
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menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab dan 

juga percaya diri.”94 

Kegiatan yang dilakukan untuk 

menumbuhkan karakter integritas siswa di 

SMKN 2 Ponorogo dari hasil wawancara dengan 

Ibu Putri Arumi adalah sebagai berikut: Kegiatan 

program sekolah dan juga dalam kegiatan belajar 

mengajar seperti melalui diskusi, menyelesaikan 

tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sendiri, 

kegiatan tersebut merupakan salah satu cara 

menamkan sifat jujur dan adil kepada anak.95 

Kemudian ibu Rina Pidriana juga 

menambahkan sebagaimana hasil wawancara 

berikut: 

                                                           
94 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 08/W/22-IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
95 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 09/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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Kegiatan yang dilakukan contohnya seperti pengelolaan usaha, dalam 

pengelolaan usaha siswa diperlukan sifat jujur percaya diri dan juga rasa 

tanggung jawab terhadap usahanya. Lalu pada program adiwiyata siswa 

juga dibiasakan melatih tanggung jawab terhadap lingkungan dengan 

contoh kecil membuang sampah pada tempatnya.96 

 

Adapun hasil wawancara dengan ibu Ratri 

sebagai berikut: “Dengan adanya program 

sekolah yang mengarah kepada tanggung jawab 

dan kejujuran.”97 Eva Rusdiana Sari salah satu 

siswa kelas XI B2 SMKN 2 Ponorogo adalah 

sebagaimana hasil wawancara berikut: Salah 

satunya adalah melalui program adiwiyata 

sekolah, disitu siswa diajarakan untuk 

bertanggung jawab terhadap lingkungan. 

                                                           
96 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 08/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
97 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 10/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian  
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Kemudian bertanggung jawab dan jujur dalam 

mengerjakan tugas dengan tidak mencontek.98 

Melalui implementasi program-program yang 

mengarah kepada karakter integritas di SMKN 2 

Ponorogo, sebagian besar siswa yang 

menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari 

disekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

ibu Putri Arumi sebagai berikut: “Ada, seperti 

bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya tepat 

waktu, disiplin dan lain sebagainya.”99 

Tidak mencontek saat ulangan juga termasuk 

karakter integritas. Seperti hasil wawancara 

dengan Eva Rusdiana Sari sebagai berikut: “Ada, 

                                                           
98 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 11/W/24-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 

99 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 09/W/22-IV/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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siswa membuang sampah pada tempatnya 

menjaga lingkungan dan tidak mencontek dalam 

mengerejakan  ulangan.”100 Terkait dengan sikap 

siswa yang menunjukkan sikap intergritas Ibu 

Ratri menambahkan sebagai berikut: “Ada, 

contohnya seperti siswa yang membuang sampah 

anorganik pada tong sampah anorganik dan 

sampah organik di tempat organik. Tanpa disuruh 

atau diminta mereka sudah bertanggung jawab 

terhadap lingkungannya.”101 

Eva Rusdiana Sari dari hasil wawancara juga 

mengatakan sebagiamana berikut: “Ada, siswa 

membuang sampah pada tempatnya menjaga 

                                                           
100 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 11/W/24- V/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 

101 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 10/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian  
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lingkungan dan tidak mencontek dalam 

mengerejakan  ulangan, menghargai pendapat dan 

adil saat diskusi dikelas.”102 Kemudian ibu Rina 

Pidriana juga menambahkan dari hasil wawancara 

sebagai berikut: Ada, seperti sikap anak yang 

peduli terhadap lingkungan, jujur dalam 

berwirausaha, dan mengimplementasikan 

kegiatan-kegiatan yang sudah ada.103 

Bapak Sujono menegaskan kembali bahwa 

terdapat siswa yang menanamkan karakter 

intregritas di SMKN 2 Ponorogo. Sebagaimana 

hasil wawancara sebagai berikut: “Ada. Anak 

diberi tugas dapat mengerjakan, mempertanggung 

jawabkan dan bisa menyelesaikan dengan tepat 

                                                           
102 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 11/W/24- V/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
103 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 08/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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waktu. Ini adalah bagian dari integritas anak, jadi 

anak sudah paham terhadap tugas dan tanggung 

jawabnya.”104 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui 

bahwa cara menumbuhkan karakter integritas 

siswa di SMKN 2 Ponorogo yaitu dengan 

penerapan program-program sekolah. Program 

tersebut kemudian diterapkan melalui kegiatan-

kegiatan sekolah yang diimplementasikan melalui 

membiasakan senyum sapa salam dan berjabat 

tangan terhadap orang lain, kegiatan bakti sosial, 

diadakannya diskusi dalam proses belajar 

mengajar, adil dalam bersikap, mengembangkan 

materi pengelolaan usaha dan adiwiyata, serta 

                                                           
104 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 07/W/21- V/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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selalu menanamkan sikap yang positif kepada 

anak. 

Harapannya melalui pengelolaan usaha siswa 

selalu jujur, dapat dipercaya, belajar 

bertanggungjawab disiplin dan tepat waktu 

terhadap tugasnya serta dalam mengelola 

usahanya. Sedangkan dalam kegiatan adiwiyata 

siswa diajarakan bertanggungjawab dan 

mencintai lingkungan sekolah. Melalui kegiatan 

bakti sosial siswa juga diajarakan untuk selalu 

peduli terhadap lingkungan sekitarnya. 

Dari hasil diterapkannya kegiatan-kegiatan 

untuk mengembangkan karakter integritas siswa 

tersebut sebagian besar siswa sudah 

menerapkannya dengan membuang sampah pada 

tempatnya, menyelesaikan tugasnya tepat waktu, 
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menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi 

dikelas, tidak mencontek pada saat ulangan. 

3. Pengembangan Pendidikan Karakter 

NasionalisSiswa di SMKN 2 Ponorogo 

Cinta tanah air atau nasionalis adalah cara 

berfikir, bertindak, dan berwawasan 

menempatkan kepentingan bangsan dan Negara di 

atas kepentingan pribadi maupun kelompok. 

Karakter nasionalis dapat ditanamkan melalui 

beberapa hal, seperti hasil wawancara dengan 

bapak Sujono sebagai berikut: “Melalui program-

program sekolah yang mengarah pada 

nasionalisme.”105 

 

                                                           
105 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 13/W/21-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Program sekolah diimplementasikan kepada 

beberapa kegiatan seperti yang disampaikan ibu 

Rina Pidriana sebagai berikut: “Kepala sekolah 

menumbuh kembangkan karakter nasionalisme 

siswa melalui berbagai kegiatan disekolah.”106 

 

Menurut ibu Putri Arumi kepala sekolah juga 

menumbuhkan karakter nasionalis melalui 

motivasi dan memberikan contoh sikap 

sebagaimana dari hasil wawancara berikut: 

“Dengan motivasi yang disampaikan pada hari-

hari peringatan nasional, program-program 

sekolah, diterapkan pula keteladanan dari kepala 

sekolah.107 Ibu ratri juga menambahkan dari hasil 

wawancara berikut: “Kepala sekolah selalu 

                                                           
106 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 14/W/21-V/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 

107 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 15/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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menerapkan sifat cinta tanah air dan nasionalis 

yang tinggi.”108 

 

Dewi Retnasari menjelaskan cara kepala 

sekolah dalam menumbuhkan karakter nasionalis 

berdasarkan hasil wawancara berikut: “Yaitu 

dengan mengadakan upacara untuk memperingati 

hari-hari pahlawan”.109 Selain kesadaran dari diri 

sendiri rasa nasionalisme juga bisa dibentuk 

melalui pendidikan karakter. Salah satunya 

seperti pendidikan karakter yang diterapkan di 

SMKN 2 Ponorogo yaitu melalui program-

program dan juga kegiatan yang diterapkan 

disekolah tersebut. Adapun hasil wawancara 

dengan bapak Sujono sebagai berikut: 

                                                           
108 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 16/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
109 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 17/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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Menyanyikan lagu Indonesia raya setiap pagi, 

menanamkan cinta sekolah melalui adiwiyata, 

upacara bendera di hari senin dan di hari-hari 

nasional, upacara peringati hasi lahir pancasila, 

melalui seni lagu kebangsaan.110 

Sesuai dengan wawancara dengan Bapak 

Sujono. Berikut ini gambar kegiatan upacara hari 

lahir pancasila:111 

                                                           
110 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 13/W/21-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 

111 Lihat Transkip observasiasi Nomor : 04/O/17-VI/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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Gambar 4.7 Upacara Hari Kebangkitan 

Pancasila 

Dari hasil wawancara dengan ibu Rina 

Pidiana juga menambahakan sebagai berikut: 

“Menyanyikan lagu indonesia raya setiap pagi, 

upacara dihari senin dan hari-hari besar nasional, 

memakai kebaya di hari kartini, mengadakan 

lomba-lomba di bulan agustus”.112 Ibu Putri Arumi 

                                                           
112 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 14/W/21-V/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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juga menyampaikan dari hasil wawancara sebagai 

berikut: “Dengan motivasi yang disampaikan pada 

hari-hari peringatan nasional, program-program 

sekolah, diterapkan pula keteladanana dari kepala 

sekolah”.113 

Hal yang sama mengenai budaya sekolah 

yang berkaitan dengan nasionalisme juga 

disampaikan oleh Ibu Ratri Sebagai berikut: 

“Upacara bendera, upacara peringatan hari-hari 

bersejarah, lomba pada 17 agustus”114 Eva 

Rusdiana Sari juga menambahkan kegiatan 

nasionalis yang dilakukan di SMKN 2 Ponorogo  

seperti hasil wawancara berikut: Mengadakan 

kegiatan positif dihari-hari besar seperti upacara 

                                                           
113 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 15/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
114 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 19/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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bendera dan lomba-lomba di 17 agustus, upacara 

memperingati hari sumpah pemuda.115 

Program sekolah tersebut kemudian 

diterapkan melalui kegiatan-kegiatan seperti yang 

telah disampaikan oleh bapak Sujono dalam 

wawancara berikut: “Menyanyikan lagu Indonesia 

raya setiap pagi, menanamkan cinta sekolah 

melalui adiwiyata, upacara bendera di hari senin 

dan di hari-hari nasional, melalui seni lagu 

kebangsaan”.116 

 

                                                           
115 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 17/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
116 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 13/W/21-V/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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Sesuai dengan wawancara dengan Bapak 

Sujono. Berikut ini gambar kegiatan upacara 

bendera hari senin:117 

Gambar 4.8 Upacara Bendera Hari Senin 

 

Pada hari kartini SMKN 2 Ponorogo ini 

memperingatinya dengan menggunakan baju 

kebaya bagi guru dan juga siswa perempuan. 

                                                           
117 Lihat Transkrip Observasi Nomor : 08/O/17-VI/2019 dalam 

Lampiran Hasil Penelitian 
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Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Rina 

Pidriana berikut: “Menyanyikan lagu Indonesia 

raya setiap pagi, upacara dihari senin dan hari-hari 

besar nasional, memakai kebaya di hari kartini, 

mengadakan lomba-lomba di bulan agustus”.118 

 

Kemudian menurut ibu Putri Arumi kegiatan 

yang mendukung terbentukknya karakter 

nasionalisme di SMKN 2 ponorogo yaitu: 

Diadakan lomba-lomba pada hari nasionalisme, 

upacara bendera setiap hari besar dan hari senin.119 

Eva Rusdiana Sari berpendapat sebagai berikut: 

“Mengadakan kegiatan positif dihari-hari besar 

seperti upacara bendera dan lomba-lomba di 17 

                                                           
118 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 14/W/21-V/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 

119 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 15/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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agustus, upacara memperingati hari sumpah 

pemuda.”120 

 

Terkait dengan kegiatan yang mendukung 

tebentuknya katakter nasionalais di SMKN 2 

Ponorogo berdasarkan hasil wawancara dengan 

Dwi Retnasari sebagai berikut: “Upacara 

memperingati hari-hari besar yang bersifat 

nasionalisme, mengadakan lomba-lomba dihari 17 

Agustus.”121 Tanggapan dan makna setelah 

mengikuti upacara bendera dan juga kegiatan 

nasionalisme menurut Dewi Retnasari salah satu 

siswi di SMKN 2 Ponorogo sebagimana hasil 

wawancara berikut: “Bangga, karena bisa ikut 

                                                           
120 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 17/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
121 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 18/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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menyemarakkan  kegiatan yang positif dan bersifat 

nasionalisme. Bagi saya upacara bendera dan juga 

kegiatan-kegiatan nasionalis adalah cara saya 

mengenang perjuangan para pahlawan  dan lebih 

mencintai tanah air.”122 

 

Maka dari hasil wawancara diatas mengenai 

aspek karakter nasionalisme siswa di SMKN 2 

Ponorogo dapat dilihat bahwa kepala sekolah 

dalam mengembangkan karakter nasionalis siswa 

dengan cara melakukan memotivasi dan 

memberikan contoh kepada para siswanya sikap 

cinta tanah air dan juga malalui kegiatan program-

program sekolah.  

                                                           
122 Lihat Transkrip Wawancara Nomor : 18/W/22-IV/2019 

dalam Lampiran Hasil Penelitian 
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Kegiatan dari program yang diadakan untuk 

mendukung tumbuhnya sikap nasionalis siswa 

yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 

setiap jam 7 pagi, menanamkan cinta sekolah 

melalui adiwiyata, upacara bendera di hari senin 

dan peringatan hari besar nasional, melalui seni 

lagu kebangsaan, serta mengadakan lomba-lomba 

memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia. 

Selain untuk menghormati para pejuang 

kemerdekaan bangsa Indonesia kegiatan-kegiatan 

tersebut juga dilakukan untuk menumbuhkan rasa 

cinta tahan air bagi para siswa SMKN 2 Ponorogo. 

Implementasi terhadap karakter nasionalis siswa 

dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan yang 

diikuti oleh seluruh siswa SMKN 2 Ponorogo. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Pengembangan Pendidikan Karakter 

Religius Siswa di SMKN 2 Ponorogo 

Nilai karakter religius mencerminkan 

keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang 

diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran 

agama dan kepercayan yang di anut, menghargai 

perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan 

lain, hidup rukun dan damai terhadap pemeluk agama 

dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, 

kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, 

anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, 

ketulusan, tidak memaksa kehendak, mencintai 

lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 
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Agama adalah keseluruhan tingkah laku 

manusia yang terpuji, yang dilakukan demi 

memperoleh ridha allah. Agama, dengan kata lain 

meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam 

hidup ini, yang tingkahblaku itu membentuk keutuhan 

manusia berbudi luhur, atas dasar iman kepada allah 

dan tanggung jawab pribadi di hari  kemudia. Dalam 

hal ini agama mencakup totalitas tingkah laku 

manusia dalam kehidupan sehari-hari yang diteladani 

dengan iman kepada allah, sehingga seluruh tingkah 

lakunya berlandaskan keimanan dan akan 

memebentuk akhlak karimah yang terbiasa dalam 

pribadi 
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dan perilakunya sehari-hari. Dengan 

demikian, menjadi jelas bahwa nilai religius 

merupakan nilai pembentuk karaker yang sangat 

penting artinya. Manusia berkarakter adalah manusia 

yang religius.123 

Hal tersebut sesuai dengan deskripsi data, 

bahwa di SMKN 2 Ponorogo karakter religius siswa 

perlu dibentuk karena merupakan pondasi pokok 

terciptanya karakter positif seseorang. Dengan begitu 

akan memudahkan seseorang untuk bersosial, dan 

menciptakan komunikasi yang baik. Selain itu juga 

untuk membentuk generasi yang berakhlak baik.   

Kementrian lingkungan hidup menjelaskan 

lima aspek religius dalam islam, yaitu: aspek iman, 

menyangkut keyakinan dan hubungan manusia 

dengan Tuhan, malaikat, para Nabi dan sebagainya. 

                                                           
123 Ngainun Naim, Caracter Building  (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media 2012), 123-124. 
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Aspek islam menyangkut frekuensi, intensitas 

pelaksanaan ibadah yang telah ditetapkan, misalnya 

sholat, puasa dan zakat. Aspek ihsan, menyangkut 

pengalaman dan perasaan akan kehadiran tuhan, takut 

melanggar larangan dan lain-lain. Aspek ilmu yang 

menyangkut pengetahuan seseorang tentang ajaran-

ajaran agama. Aspek amal, menyangkut tingkah laku 

dalam kehidupan masyarakat, misalnya menolong 

orang lain, membela orang lain, sikap sopan santun, 

membela orang lemah bekerja dan lain sebagainya.124 

Teori tersebut sudah sesuai dengan deskripsi 

data sebelumnya tentang perilaku religius siswa di 

SMKN 2 Ponorogo. Secara teori yang pertama aspek 

iman, menyangkut keyakinan dan hubungan manusia 

                                                           
124 Alifa Fitriani, Karakter Religius Yang Harus Dimiliki Oleh 

Seorang Siswa, Kompasiana 2017, 

https://www.Kompasiana.Com/Livia_Prasetya/592df1f692732264caad6

b/Karakter-Religius-Yang-Harus-Dimiliki-Oleh-Seorang-Siswa Diakses 

Pada 18 Juni 2018 pukul 10.35 WIB 

https://www.kompasiana.com/Livia_Prasetya/592df1f692732264caad6b/Karakter-Religius-Yang-Harus-Dimiliki-Oleh-Seorang-Siswa
https://www.kompasiana.com/Livia_Prasetya/592df1f692732264caad6b/Karakter-Religius-Yang-Harus-Dimiliki-Oleh-Seorang-Siswa
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dengan Tuhan,  malaikat, para Nabi dan sebagainya. 

Sikap siswa SMKN 2 Ponorogo yang mencerminkan 

sikap meyakini adanya Tuhan, malaikat, dan Nabi 

salah satunya dengan beriman kepada Allah, 

mengikuti kegiatan peringatan isro’ mi’roj. Teori 

yang kedua adalah aspek islam menyangkut 

frekuensi, intensitas pelaksanaan ibadah yang telah 

ditetapkan. Perilaku siswa SKMN 2 Ponorogo  

menerapkannya dengan sholat dhuhur dan ashar 

berjamaah, sholat jum’at berjamaah, mengaji bersama 

setiap hari kamis pagi, melaksanakan zakat fitrah. 

Selanjutnya, secara teori yang ketiga adalah aspek 

ihsan. Dalam teori ini perilaku siswa yang 

mencerminkan aspek ihsan adalah ketika siswa 

mengerjakan tugas sendiri, dan tidak mencontek saat 

ujian karena ia sadar selalu dilihat Allah, bersama 

Allah, dan selalu didengar oleh Allah. Teori yang 



184 

 

ketiga adalah aspek ilmu. Dalam teori ini perilaku 

siswa yang mencerminkan aspek ilmu adalah dengan 

adanya gerakan literasi sekolah, serta pelajaran agama 

dan budi pekerti di SMKN 2 Ponorogo. Aspek 

religious dalam islam yang terakhir adalah aspek 

amal. Aspek ini bisa dilihat dari adanya partisipasi 

siswa dalam kegiatan bakti sosial di SMKN 2 

Ponorogo. 

Kelima aspek tersebut salah satunya sudah 

sesuai dengan deskripsi data sebelumnya, bahwa 

karakter religius siswa SMKN 2 Ponorogo bisa dilihat 

melalui tingkah lakunya seperti siswa yang 

mempunyai sopan, santun, taat dan rajin beribadah, 

ketika dia menyadari serta melaksanakan apa yang 

diperintahkan agama dan menjauhi dari apa yang 

dilarang agama. 
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Dalam kerangka karakter building, aspek 

religius perlu ditanamkan secara maksimal. 

Penanaman nilai religius ini menjadi tanggungjawab 

orang tua dan sekolah. Menurut ajaran islam, sejak 

anak belum lahir sudah harus ditanamkan nilai-nilai 

agama agar si anak kelak menjadi manusi yang 

religius. Dalam perkembangannya kemudian, saat 

anak telah lahir, penanaman nilai religius juga harus 

lebih intensif lagi. Di keluarga, penanaman nilai 

religius dilakukan dengan menciptakan suasana yang 

memungkinkan terinternalisasinya nilai religius 

dalam diri anak-anak. Selain itu orang tua harus 

menjadi teladan yang utama agar anak-anak menjadi 

manusia yang religius.  
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Sementara disekolah, ada banyak strategi 

yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai 

religius  ini.125 

1. Pengembangan kebudayan religius secara rutin 

dalam hari-hari belajar biasa. Kegiatan rutin ini 

terintegrasi dengan kegiatan yang telah 

diprogramkan sehingga tidak memerlukan waktu 

khusus. Dalam kerangkan ini, pendidikan agama 

merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, 

bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab 

guru agama saja. 

2. Menciptakan lingkungan lembaga pendidikan 

yang mendukung dan dapat menjadi laboratorium 

bagi penyampaian pendidikan agama. Suasana 

lingkungan pendidikan dapat menumbuhkan 

budaya religius. Lembaga pendidikan mampu 

                                                           
125 Ngainun Naim, Caracter Building,  125-127 
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menanamkan sosialisasi dan nilai yang dapat 

menciptakan generasi-generasi yang berkualitas 

kuat. Suasana lingkungan yang ideal semacam ini 

dapat membimbing peserta didik agar 

mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, 

dan semangat sehingga akhirnya menjadi dasar 

untuk meningkatkan kualitas dirinya. 

3. Pendidikan agama tidak hanya disampaikan 

secara formal dalam pembelajaran dengan materi 

pelajaran agama. Namun, dapat pula dilakukan 

diluar proses pembelajaran. Guru bisa 

memberikan pendidikan agama secara spontan 

ketika menghadapi sikap atau perilaku peseta 

didik yang tidak sesuai dengan ajaran agama. 

4. Menciptakan situasi atau keadaan religius. 

Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada 

peserta didik tentang pengertian dan tata cara 
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pelaksanaan agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain itu juga untuk menunjukkan 

pengembangan kehidupan religius di lembaga 

pendidikan yang tergambar dari perilaku sehari-

hari dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh 

guru dan peserta didik. 

5. Memberikan kesempatan kepada peserta didik 

untuk mengekspresikan diri, menumbuhkan 

bakat, minat, dan kreativitas pendidikan agama 

dalam keterampilan seni, seperti membaca Al-

qur’an, adzan, dan sari tilawah. 

Teori tersebut sudah sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya tentang program kegiatan yang 

dilakukan oleh SMKN 2 Ponorogo, yang juga 

merupakan strategi dalam menerapkan karakter 

religius siswa. Teori strategi yang pertama adalah 

pengembangan kebudayan religius secara rutin 
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dalam hari-hari belajar biasa. Hal ini sesuai dengan 

kegiatan rutin yang diterapkan oleh SMKN 2 

Ponorogo seperti pemutaran lagu religius, 

pembiasaan sapa senyum sopan dan berjabat tangan 

setiap pagi. Selanjutnya, teori yang kedua adalah 

menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang 

mendukung dan dapat menjadi laboratorium bagi 

penyampaian pendidikan agama. Teori yang ketiga 

adalah pendidikan agama tidak hanya disampaikan 

secara formal dalam pembelajaran dengan materi 

pelajaran agama. Teori tersebut sudah diterpakan di 

SMKN  2 Ponorogo dengan mendatangkan tokoh 

keagamaan dari luar sekolah untuk memberikan 

pengarahan kepada siswa. Selanjutnya, teori yang ke 

empat adalah menciptakan situasi atau keadaan 

religius. Di SMKN 2 Ponorogo juga sudah 

menerapkan teori tersebut dengan pemutaran lagu 
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religius di pagi hari. Teori yang kelima adalah 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengekspresikan diri, menumbuhkan bakat, minat, 

dan kreativitas pendidikan agama dalam 

keterampilan seni. Penumbuhan minat bakat serta 

kreativitas tersebut dilakukan oleh SMKN 2 

Ponorogo melalui ekstrakurikuler tilawah. 

Guru adalah pengajar yang mendidik. Ia tidak 

hanya mengajar bidang studi yang sesuai dengan 

kemampuannya, tetapi juga mendidik pemuda 

generasi bangsanya. Tujuan utama seorang guru 

adalah membelajarkan siswanya. Ini berarti bahwa 

jika guru bertindak mengajar, maka diharapkan siswa 

belajar. Namun ada kalanya di dalam kegiatan belajar 

mengajar disekolah sering ditemukannnya masalah-

masalah yang berkenaan dengan belajar yang dialami 

siswa tersebut. Masalh-maslah tersebut dipengaruhi 
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oleh factor internal (yang berasal dari dalam diri 

siswa) dan juga factor eksternal yang berasal dari luar 

siswa itu sendiri. 

Masalah-masalah yang dialami oleh siswa 

apabila tidak segera diatasi tentunya akan 

menghambat proses belajar siswa dan akan 

berdampak pada pencapaian tujuan dari belajar 

tertentu. Adapun upaya yang dilakukan oleh seorang 

guru dalam mengatasi siswa yang bermasalah dalam 

proses pembelajaran yaitu: 

1. Melakukan pendekatan terhadap siswa 

2. Pencarian data tentang maslah yaitu dengan 

berkomunikasi dengan orang tua siswa dan 

wali kelas. 

3. Melakukan konsultasi secara pribadi 
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Dengan diadakannya upaya seperti itu 

diharapkan bisa mengurangi masalah-masalah yang 

ada pada siswa.126 

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya tentang solusi yang diterapkan dalam 

mengatasi siswa yang bermasalah di SMKN 2 

Ponorogo. Secara teori melakukan pendekatan 

terhadap siswa SMKN 2 Ponorogo yang pertama 

adalah dengan melakukan pendekatan terhadap siswa 

yang bermasalah. Selanjutnya berdasarkan teori yang 

kedua yaitu Pencarian data tentang masalah. Di 

SMKN 2 ponorogo hal ini dilakukan dengan 

berkomunikasi dengan wali kelas dan orang tua 

siswa. Teori yang teakhir adalah melakukan 

                                                           
126 Nur Yati, Upaya Guru dalam Mengatasi Siswa yang 

Bermaslah dalam Proses Pembelajaran, 

http://wwwkompasiana.com/nuryati/54f80ada3331ea638b48e6/upaya-

guru-dalam-mengatasi-siswa-yang-bermaslah-dalam-proses-

pembelajaran Diakses pada hari rabu tanggal 18 Juni 2019 Pukul 11.24 

WIB 

http://wwwkompasiana.com/nuryati/54f80ada3331ea638b48e6/upaya-guru-dalam-mengatasi-siswa-yang-bermaslah-dalam-proses-pembelajaran
http://wwwkompasiana.com/nuryati/54f80ada3331ea638b48e6/upaya-guru-dalam-mengatasi-siswa-yang-bermaslah-dalam-proses-pembelajaran
http://wwwkompasiana.com/nuryati/54f80ada3331ea638b48e6/upaya-guru-dalam-mengatasi-siswa-yang-bermaslah-dalam-proses-pembelajaran
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konsultasi secara pribadi. SMKN 2 Ponorogo 

melakukan hal ini dengan konsultasi dan pengarahan 

secara pribadi dengan Bimbingan Konseling. 

B. AnalisisPengembangan Pendidikan Karakter 

Integritas Siswa di SMKN 2 Ponorogo 

Secara umum, arti integritas adalah kualitas 

kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang 

yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya 

secara menyeluruh. Pengertian integritas adalah suatu 

kepribadian seseorang yang bertindak secara 

konsisten dan utuh, sesuai dengan nilai-nilai dan kode 

etik. Seseorang dianggap berintegritas ketika ia 

memiliki kepribadian dan karakter berikut, 

diantaranya jujur dan dapat dipercaya, memiliki 

komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapannya, 
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setia, menghargai waktu, memiliki prinsip dan nilai-

nilai hidup.127 

Karakter integritas siswa meliputi sikap 

tanggung jawab sekolah, mempunyai komitmen 

(sikap disiplin dalam belajar, mentaati peraturan,  

menghormati orang lain,  mengerjakan dan 

mengumpulkan PR tepat waktu) aktif terlibat dalam 

kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan 

perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang 

yang berintegritas juga menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas) serta mampu 

menunjukkan keteladanan.128 

Teori tersebut sesuai dengan deskripsi data 

sebelumnya tentang kegiatan yang dilakukan untuk 

                                                           
127Arti integritas diri: Pengertian, Fungsi, Manfaat, dan 

Urgensi, http://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-integritas-

adalah.html diakses pada tanggal 18 Juni 2019 pada pukul 13.45 WIB 
128Homsa Diyah Rohana, “Pengaruh System Full Day School 

Terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Kelas V Di SD Nasima 

Semarang, 38 

http://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-integritas-adalah.html
http://www.maxmanroe.com/vid/umum/arti-integritas-adalah.html
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menumbuh kebangkan karakter integritas siswa di 

SMKN 2 Ponorogo. Secara teori sikap integritas 

seseorang yang pertama adalah memiliki sikap 

tanggung jawab. Kegiatan yang dilakukan di SMKN 

2 Ponorogo untuk mencapai sikap tersebut adalah 

melalui kegiatan pengelolaan usaha yang nantinya 

siswa akan belajar jujur dan dapat dipercaya dalam 

mengelola usahanya agar mencapain keberhasilan. 

Selanjutnya tori yang kedua adalah mempunyai 

komitmen, sikap berkomitmen siswa di SMKN 2 

Ponorogo yaitu dengan membuang pada tempatnya, 

sopan senyum salam sapa terhadap guru dan orang 

yang lebih tua, menyelesaikan tugas dengan tepat 

waktu, mengerjakan ulangan tanpa mencontek. Teori 

yang ketiga adalah aktif terlibat dalam kehidupan 

sosial, di SMKN 2 Ponorogo sudah menerapkannya 
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dengan adanya kegitan bakti sosial yang diikuti oleh 

seluruh warga sekolah.  

C. Analisis Pengembangan Pendidikan Karakter 

Nasionalis di SMKN 2 Ponorogo 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara 

berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan 

kepentingan bangsan dan Negara diatas kepentingan 

diri sendiri dan kelompoknya. Sikap nasionalis 

tunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa 

sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela 

berkorban, unggul dan berprestasi, cinta tanah air, 

menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku dan agama.129 

                                                           
129Pengelola Web Kemdikbud.Penguatan Pendidikan Karakter 

Jadi Pintu Masuk Pembenahan Pendidikan Nasional. 
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Upaya menanamkan rasa cinta tanah air 

disekolah adalah sebagai berikut:130 

1. Melaksanakan upacara bendera. Rasa 

cinta tanah air dapat ditanamkan kepada 

anak usia dini agar rasa terhadap cinta 

tanah air tertanam dihati dan dapat 

menjadi manusia yang dapat menghargai 

bangsa dan negaranya missal dengan 

upacara sederhana setiap hari senin yang 

dilakukan sekolah dengan hormat kepada 

bendera merah putih, menyanyikan lagu 

Indonesia raya dengan penuh bangga dan 

mengucapkan pancasila dnegan semangat. 

2. Melatih siswa untuk aktif berorganisasi. 

Kegiatan ini diluar belajar formal juga 

                                                           
130Sikap Nasionalisme & Patriotisme dikalangan 

Anak,http://pineminfo.blogspot.com/2011/10/sikap-nasionalisme-

patriotisme.html?=1 diakses pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 20.15 WIB 

http://pineminfo.blogspot.com/2011/10/sikap-nasionalisme-patriotisme.html?=1
http://pineminfo.blogspot.com/2011/10/sikap-nasionalisme-patriotisme.html?=1
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melatih inisiatif. Anak yang melibatkan 

dirinya dalam organisasi, akan berusaha 

menjadi pribadi yang berguna. 

3. Melalui acara memperingati hari besar 

nasional. Kegiatan lain adalah 

memperingati hari besar nasional dengan 

kegiatan lomba atau pentas budaya. 

4. Melalui lagu-lagu nasional. Yang tidak 

kalah menariknya adalah menanamkan 

cinta tanah air melalui lagu. Dengan 

menyanyikan apalagi jika diiringi dengan 

music anak akan meras senang, gembira, 

serta lebih mudah hafal dan memahami 

poesan yang disampaikan oleh guru. 

5. Memberikan pendidikan moral. 

Membentuk moral pada anak bisa 

dilakukan lewat story telling. Kegiatan 
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membaca dongeng dan berdiskusi anatara 

guru dengan anak dapat dilakukan 

disekolah maupun dirumah. 

Teori tersebut sudah sesuai dengan deskripsi 

data sebelumnya mengenai program kegiatan yang 

diadakan untuk mengembangkan sikap nasionalis 

oleh SMKN 2 Ponorogo. Secara teori yang pertama 

adalah melakukan upacara bendera. Upacara tersebut 

dilakukan setiap hari senin dan hari-hari besar 

nasional. Selanjutnya secara teori kegiatan yang 

diadakan untuk mengembangkan sikap nasionalis 

adalah melatih siswa untuk aktif berorganisasi. 

Organisasi yang ada di SMKN 2 ponorogo ini salah 

satunya adalah Pramuka, OSIS dan PMR. Teori yang 

ketiga adalah melalui acara memperingati hari besar 

nasional. Pada teori ini SMKN 2 Ponorogo dalam 

penerapnnya dengan upacara di hari lahir pancasila, 
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memperingati hari kartini dengan menggunakan 

kebaya, upacara dan lomba 17 agustus. Secara teori 

yang keempat adalah melalui lagu-lagu nasional. 

Lagu-lagu nasional tersebut dengan menyanyikan 

lagu Indonesia raya setiap jam 7 pagi, menyanyikan 

lagu nasional pada saat upacara bendera dan melalui 

pelajaran seni. 

Nasionalisme siswa dapat dilihat dari tingka 

lakunya. Adapun sikap atau tingkah laku yang 

mencerminkan nilai-nilai nasionalisme adalah 

sebagai berikut : 

1. Siswa meras senang dan bangga menjadi 

banga Indonesia  

2. Siswa mampu menghargai jasa-jasa para 

pahlawan yang telah memperjuangkan 

kemerdekan bangsa Indonesia  
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3. Siswa mempunyai rasa tolong menolong 

kepada sesamanya yang membutuhkan 

4. Menghormati bapak ibu guru disekolah 

Teori tersebut sudah sesuai dengan deskripsi 

data sebelumnya tentang adanya perilaku siswa yang 

menunjukkan sikap nasionalis. Secara teori perilaku 

siswa yang menunjukkan sikap nasionalais yang 

pertama adalah di SMKN2 Porogoro siswa merasa 

bangga dan senang setelah bisa berpartisipasi dalam 

kegiatan nasionalis. Teori yang kedua di SMKN 2 

Ponorogo siswa mampu menghargai jasa-jasa para 

pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekan 

bangsa Indonesia melalui sikap mencintai tanah air 

denganmengikuti upacara bendera, menyanyikan lahu 

indonesia raya, mengikuti peringatan hari-hari besar, 

menyanyikan lagu Indonesia raya setiap pagi. Teori 

yang ketiga adalah mempunyai rasa tolong menolong 
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kepada sesamanya yang membutuhkan. Rasa tolong 

menolong kepada sesamanya yang membutuhkan ini 

tercermin dalam kegiatan bakti sosial yang diikuti 

oleh siswa SMKN 2 Ponorogo. Secara teori yang 

terakhir adalah menghormati bapak ibu guru. Salah 

satu cara menghormati bapak ibu guru di SMKN 2 

Ponorogo dengan pembiasaan sapa senyum salam dan 

berjabat tanagn setiap pagi didepan pintu masuk 

sekolah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengembangan pendidikan karakter religius siswa 

di SMKN 2 Ponorogo dapat dilihat dari 

pembentukan karakter disekolah melalui 

pembiasaan-pembiasaan kegiatan yang 

diterapkan oleh disekolah seperti sholat dhuhur 

dan jum’at berjamaah, mendatangkan tokoh 

agama dari luar sekolah, berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran, tilawah dihari kamis, zakat, 

pondok romadhon dan juga program-program 

kegiatan di peringatan hari besar agama. Sikap 

religius siswa tercemin dari akhlaknya sehari-hari 

seperti sadar akan tanggungjawabnya kepada 

Allah, meneladani sikap rasulullah, dan lancer 

dalam membaca Al-quran. 
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2. Pengembangan pendidikan karakter integritas 

siswa di SMKN 2 Ponorogo diterapkan melalui 

program-program sekolah seperti program 

adiwiyata, adanya materi pengelolaan usaha, 

sopan santun terjadap orang lain, program 

kedisiplinan melalui aplikasi simonta. Sikap 

integritas siswa dapat dilihat dari senyum sapa 

salam terhadap orang lain, mengembangkan 

materi pengelolaan usaha, baktisosial, peduli 

terhadap lingkungan sekolah dan selalu memiliki 

sikap jujur, tanggungjawab, disiplin, dan percaya 

diri. 

3. Pengembangan pendidikan karakter nasionalisme 

siswa di SMKN 2 Ponorogo diterapkan melalui 

program kegiatan yang diadakan untuk 

mendukung tumbuhnya sikap nasionalis siswa 

seperti peringatan hari besar nasional, ekstra 
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pramuka, menyanyikan lagu Indonesia raya setiap 

pagi sebelum mulai pelajaran, upacara bendera. 

Sikap nasionalisme siswa dapat dilihat dari 

kebiasaan sadar siswa menyanyikan lagu 

Indonesia Raya setiap jam 7 pagi, mencintai 

lingkungan sekolah melalui adiwiyata, mengikuti 

upacara bendera di hari senin dan di hari-hari 

nasional dengan hikmat, hafal lagu-lagu 

kebangsaan, dan berpartisipasi dalam lomba-

lomba memperingati kemerdekaan bangsa 

Indonesia. 

B. Saran 

1. Bagi sekolah SMKN 2 Ponorogo, pada 

pengembangan karakter integritas lebih baik 

programnya di tambah lagi, guna mendukung 

tumbuhnya karakter tersebut dan juga agar siswa 
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benar-benar merasakan perkembangannya dari 

karakter integritas. 

2. Bagi kepala sekolah dan para guru, untuk 

implementasi full day school di SMKN 2 

Ponorogo sebaiknya memberikan suasana 

ruangkelas yang nyaman bagi siswa agar siswa 

juga lebih betah seharian belajar disekolah. 
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